अताराााांकित प्रश्नोत्तराााांची ऐिोणपन्नासावी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०२१
___________

अतारााांकित प्रश्नोत्तरााांची यादी
प्रश्नााांची एिूण साांख्या - ५०
___________

राज्यातील िामगार रुग्णालयात रूग्णााांची होणारी गैरसोय
(१)

५६० (२०-०३-२०२०).

श्रीमती सल
ु भा खोडिे (अमरावती), श्री.वविास ठािरे (नागपूर

पश्श्चम), श्री.अममन पटे ल (मुाांबादे वी), श्री.सुभाष धोटे (राजूरा), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी),
श्री.पथ्
ृ वीराज चहाहाण (िराड दषिण) :

सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुटुाांब ि्याण

माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील एकूण १२ कामगार रुग्णालयाींपैकी बहुतेक रुग्णालयाींच्या इमारती धोकादायक
झाल्या असुन डॉक््र आणण कममचा-याींअभावी या रुग्णालयाींमध्ये उपचारासाठी येणा-या
रुग्णाींची गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाराषर राज्य कामगार ववमा योजना रुग्णालयाींसाठी १०० को्ी रुपयाींचा
ननधी प्राप्त झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले,
(४)

असल्यास,

राज्यातील

कामगार

रुग्णालयाींसाठी

असलेला

करण्यासाठी शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

ननधीचा

पुरेपुर

उपयोग

(५) तसेच या रुग्णालयाला पायाभूत सुववधा, अद्यावत उपकरणे व आवश्यक डॉक््र व
कममचारी वगम उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(६) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजेश टोपे (२७-०१-२०२१) :(१), (२) व (३) हे अींशत: खरे आहे.

राज्यात महाराषर शासनाच्या मालकीचे तीन राज्य कामगार ववमा योजना रुग्णालये असून
राज्य कामगार ववमा महामींडळ, नवी ददल्ली याींच्या मालकीचे आठ राज्य कामगार ववमा

योजना रुग्णालये आहे त. शासनाच्या मालकीच्या वरळी रुग्णालयाचे पुनननममामण व मुलुींडच्या
ववशेष दरु
ु स्तीकरीता राज्य कामगार ववमा सोसाय्ीचा ननधी वापरण्यास परवानगी दे ण्याबाबत
राज्य कामगार ववमा महामींडळ, नवी ददल्ली याींना ववनींती करण्यात आली आहे.

वव.स. ४९ (2)
राज्य

कामगार

ववमा

महामींडळाच्या

ठाणे

व

उल्हासनगर

येथील

दरु
ु स्तीकरीता केंद्रीय सावमजननक बाींधकाम ववभागामार्मत कायमवाही सुरु आहे .

रुग्णालयाींच्या

महाराषर राज्य कामगार ववमा सोसाय्ीला १०१ को्ी रुपयाचा ननधी माहे ऑगस््, २०१९
मध्ये प्राप्त झाला आहे .
(४) महाराषर राज्य कामगार ववमा सोसाय्ीमार्मत औषधी, वैद्यकीय खचम प्रनतपुतती  प्रकरणे,
वैद्यकीय उपकरणे व यींत्रसामुग्री, रुग्णालयीन इमारतीींच्या वावषमक दे खभाल व इतर मनुषयबळ
उपलब्ध करणे इ.बाबीींकरीता रु.८६ को्ी खचम केला आहे .
(५)

राज्य कामगार ववमा योजना रुग्णालयाींच्या इमारतीींची दरु
ु स्ती तसेच डॉक््र व कममचारी

वगम कींत्रा्ी पध्दतीने उपलब्ध करुन णेण्याची कायमवाही करण्यात येत आहे .
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

ननरा उजवा िालवा ववभाग, फलटण (श्ज. सातारा) या ववभागातील
उपअमभयाांता यााांनी िेलेला गैरहायवहार
(२)

७६७

(माळमशरस) :

(१०-०४-२०२०).

श्री.बाबासाहे ब

पाटील

(अहमदपूर),

श्री.राम

सन्माननीय जलसाांपदा माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सातपुते

(१) ननरा उजवा कालवा ववभाग र्ल्ण, (जज. सातारा) या ववभागातील उपअभभयींता श्री.
माणणक दे शमुख याींनी साींगोला तालुक्यातील शेतक-याींना वेठीस धरणे तेथील शेतक-याींना पाणी

पुरवठा करताना आर्थमक गैरव्यवहार करुन ठराववक शेतक-याींनाच पाणी दे णे अशा प्रकारामुळे
तेथील नागरीकाींनी व शेतक-याींनी माहे जल
ु ,ै २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान साींगोला येथील महुद
रोड वरील र्चींचोली तलावाजवळ आींदोलन केले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच उक्त कालव्यावर बेकायदे शीरपणे मोठ्या प्रमाणात पाणी उपसा होत असून
अनर्धकृत पाणी उपसा करणाऱयाींमार्मत अस्तरीकरण दरम्यान कालव्यात पाईप ्ाकत
असल्याने ररतसर पाणी अजम दे णाऱया शेतकऱयाींना त्रास होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, तेथील शेतक-याींनी पाण्याचे पास काढून दे खील त्याींना पाणी न दे णे, एजीं्

ननयुक्त करून आर्थमक गैरव्यवहार करणे तसेच या पूवती  सींबर्धतावर गैरव्यवहाराचा ठपका
असल्याने मोठ्या प्रमाणात शासनाकडे चौकशी सुरु आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शासनाने वरील प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले व त्यानुसार शासनाने सींबींर्धत अर्धका-याींवर कारवाई करण्यासह ररतसर शेतकऱयाींना
पाणी भमळण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. जयाांत पाटील (२७-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे.

ननरा उजवा कालवा शाखा क्र.४ व ५ मधून पाणी सोडून र्चींचोली तलाव व र्चींचोली
ओढ्यावरील सवम बींधारे भरुन भमळावे या मागणीसाठी दद. ९/८/२०१९ रोजी महूद रोड र्चींचोली
तलावाजवळ ग्रामस्थ रास्ता रोको करणार असल्याचे पोलीस ननरीक्षक, साींगोला पोलीस स््े शन,

साींगोला याींना दद. ८/८/२०१९ च्या पत्रान्वये कळववले होते. तथावप, सदर ददवशी रास्ता रोको
आींदोलन झालेले नाही. तद्नींतर सदर मागणीसाठी ग्रामपींचायत बामणी येथील ५८ शेतक-याींनी
दद. १९/८/२०१९ रोजी बामणी-पींढरपूर हायवेवर रास्ता रोको आींदोलन केले होते.
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(२) ननरा उजवा कालवा कक.मी. क्र. १५० ते १६९ मधील भागामध्ये ज्या दठकाणी अस्तरीकरण

झालेले आहे त्या दठकाणी काही अींशी अनर्धकृत सायर्न ्ाकून पाणी उपसा होत असल्याचे
त्यावेळी ननदशमनास आल्याने असे अनर्धकृत सायर्न्स तातडीने गस्ती पथकामार्मत काढून
्ाकण्याची कायमवाही करण्यात आलेली आहे .

(३) व (४) श्री. माणणक रामचींद्र दे शमख
ु , तत्का. उपववभागीय अभभयींता, पींढरपरू उपववभाग,
नीरा उजवा कालवा ववभाग, र्ल्न येथे कायमरत असताना केलेल्या अननयभमततेबाबत श्री.

दे शमुख याींच्याववरुध्द मनासे (भशस्त व अवपल) ननयम १९७९ च्या ननयम १० खाली दद.

३/३/२०२० च्या ज्ञापनान्वये दोषारोप बजावन
ू भशस्तभींगववषयक कायमवाही सुरु करण्यात आलेली
आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
लोणवाडी (ता. नााांदरु ा श्ज. बुलढाणा) येथील लघु प्रि्पाच्या

(३)

िामात झाले्या गैरहायवहाराबाबत
२२८४ (२४-०७-२०२०).
श्री.राजेश एिडे (मलिापूर) : सन्माननीय जलसाांपदा माांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

लोणवाडी (ता. नाींदरु ा, जज बुलढाणा) येथील पा्बींधारे ववभागाच्या मलकापूर
ववभागाअींतगमत लणु प्रकल्प कामामध्ये गैरव्यवहार झाल्याने प्रकल्प नादरु
ु स्त होऊन स्थाननक
शेतकऱयाींचे मोठ्या प्रमाणात नक
ु सान झाल्याची बाब ननदशमनास आली आहे , हे खरे आहे काय
(२)

असल्यास,

उपरोक्त

कामाच्या

गैरव्यवहाराबाबत

स्थाननक

शेतकऱयाींनी

तहसीलदार

नाींदरु ा, जजल्हा बुलढाणा याींच्याकडे ददनाींक २० एवप्रल, २०१७ रोजी व त्या सुमारास सादर
केलेली तक्रार शासनास प्राप्त झाली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय चौकशीत काय ननषपन्न झाले

(४) असल्यास, त्यानुसार लोणवाडी, ता. नाींदरु ा, जज बुलढाणा येथील लणु प्रकल्पाच्या कामात
आर्थमक गैरव्यवहार करणाऱया सींबींर्धत कींत्रा्दारावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयाांत पाटील (२५-०१-२०२१) :(१) हे खरे नाही, तथावप, प्रकल्पाची णळभरणी झाल्यापासन
ू
प्रकल्पात पुरेसा पाणीसाठा झाला नसल्याने कालव्याव्दारे भसींचन होऊ शकले नाही.

(२) होय, हे खरे आहे. स्थाननक शेतकरी श्री. सींतोष शीं. डडवरे , याींची ददनाींक १७/०४/२०१७ ची
तक्रार जजल्हार्धकारी कायामलयाकडून
झाली आहे .

बुलढाणा पा्बींधारे

ववभाग,

बुलढाणा याींचेकडे प्राप्त

(३) महामींडळाने या कामाींबाबत चौकशी अर्धकाऱयाची नेमणूक करुन सदरहू तक्रारीच्या
अनष
ु ींगाने कामाची चौकशी करण्याचे ननदे श ददले आहे त. त्या अनष
ु ींगाने कामाची चौकशी
करण्यात आली आहे. ननकृषठ काम Tender Clause नुसार पुन्हा दरु
ु स्त करुन दे ण्याबाबत
सींबींधीत कींत्रा्दारास पत्राने कळववण्यात आले आहे.

साींडव्याच्या उजव्या भागातील पक्ष भभींतीची कींत्रा्दाराने दरु
ु स्ती करुन ददली आहे . तसेच
कालव्यावरील तीन बाींधकामे ननकृषठ असल्याचे आढ़ळून आले आहे . परीं तु ननकृषठ असलेल्या
बाींधकामाचे कींत्रा्दारास भग
ु तान करण्यात आलेले नाही.
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(४) लोणवडी प्रकल्पाचे मख्
ु य धरणाचे कामासाठीचे ननववदा अींतगमत कलम-२ अन्वये मींडळ

कायामलयाचे ददनाींक १५/१/२०१३ च्या पत्रान्वये ददनाींक २१/१२/२०१२ पासून कींत्रा्दारावर
दीं डात्मक कायमवाही सरु
ु केली आहे . तसेच दद. ०१/०७/२०१२ नींतर कींत्रा्दारास कुठल्याही
कामाचे भुगतान करण्यात आले नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही

___________
नााांदरु ा (श्ज. बल
ु ढाणा) तालुक्या अाांतगवत श्जगाव प्रि्पाच्या िामासाठी
(४)

३०४० (१६-०४-२०२०).

ननधी उपलब्ध िरून दे णेबाबत

श्री.राजेश एिडे (मलिापरू ) : सन्माननीय जलसाांपदा माांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

( १) नाींदरु ा (जज. बुलढाणा) तालक
ु ा अींतगमत सरू
ु असलेल्या जजगाव प्रकल्पासाठी सींपाददत
केलेल्या जभमनीच्या

ननवाड्याची मुदत सींपत आली असून सदर ननवाडे व्यपगत होण्याची वेळ

आली असल्याची बाब ददनाींक २० जानेवारी,२०२० रोजी व त्या सम
ु ारास ननदशमनास आली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, असे ननवडे व्यपगत झाल्यास कालमयामदा असलेल्या या महत्त्वाकाींक्षी प्रकल्पाचे
काम पूणम होण्यास बराच कालावधी लागणार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जजगाव प्रकल्पासाठी भस
ू ींपादन करण्यात आलेल्या जभमनीचे ननवडे व्यपगत
होऊ नये तसेच सदर महत्त्वाकाींक्षी प्रकल्प कालमयामदेत पण
ू म व्हावा यासाठी ननधी उपलब्ध
करून

दे णेबाबत

स्थाननक

लोकप्रनतननधी

याींनी

ददनाींक

२१

जानेवारी २०२०

रोजी

वा

त्यासुमारास मा. मख्
ु यमींत्री तसेच ददनाींक १३ जानेवारी २०२० रोजी वा त्या सुमारास
मा.जलसींपदा मींत्री याींच्याकडे ननवेदन सादर केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न

झाले, त्यानुसार जजगाव प्रकल्पाचे झालेले ननवाडे व्यपगत होऊ नये तथा नव्याने करावयाची
ननवाडा प्रकक्रया तातडीने करणेबाबत सदर प्रकल्पासाठी रु.१००० को्ीचा ननधी तातडीने
उपलब्ध करून दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. जयाांत पाटील (२८-०१-२०२१) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे.

भुसींपादन प्रकरणे व्यपगत झाल्यास प्रकल्पाचे ननयोजनाच्या कालावधी मध्ये वाढ होऊ शकते.

(३) प्रकल्पात प्रलींबबत भूसींपादन व कामाींसाठी मा.श्री.राजेश पींडीतराव एकडे, वव.स.स.

(मलकापरू ) याींचे दद.२०/१२/२०१९ रोजीचे ननवेदन, श्री.ॲड. आकाश पाींडुरीं ग र्ींु डकर, वव.स.स.
(खामगाींव) याींचे दद.२०/१२/२०१९ रोजीची मा.मुख्यमींत्री महोदयाींना सादर केलेली ननवेदने प्राप्त
झाली आहे त.

(४) भूसींपादन प्रकरणे व्यपगत होऊ न दे ता व्यपगत होणाऱया प्रकरणास ननयमाप्रमाणे

जजल्हार्धकारी बुलढाणा याींच्यामार्मत एक वषामची मुदतवाढ णेण्याची कायमवाही करण्याींत आलेली
आहे .

त्याचप्रमाणे रुपये २४४.८६

को्ी

इतका

ननधी

हा

व्यपगत

प्रकरणासाठी जजल्हार्धकारी, बुलढाणा याींचेकडे जमा करण्याींत आलेला आहे.

होणाऱया

भस
ू ींपादन
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(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
वाांडली वपाांपळगााांव (ता.िळाां ब, श्ज. यवतमाळ) येथील मशवारातील शेतीचे नि
ु सान झा्याबाबत
(५)

३७७० (२४-०४-२०२०).

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसाांपदा माांत्री पुढील

(१) वींडली वपींपळगाींव (ता. कळीं ब, जज. यवतमाळ) भशवारातील बेबींळा कालव्याच्या ननकृष्
दजामचे मायनर नालीचे बाींधकाम केले असल्याने सदर मायनर र्ु्ुन शेतकरी श्री. अरववींद

माढरे याींचे शेत ग् नीं २१३ चे शेतात पाणी जाउन वपकाींचे नुकसान झाले असल्याचे ददनाींक
६ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास सुमारास ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बेबींळा कालवे ववभागामार्मत सबींर्धत शेतक-याींच्या शेती नुकसानी बाबत
तपासणी करण्यात आली असल्याचे व कत्राीं्दाराने मायनरचे काम व्यवस्थीत केले नसल्याचे
ननदशमनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू शेतक-याींना नक
ु सान भरपाई
भमळण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. जयाांत पाटील (२८-०१-२०२१) :(१) हे खरे नाही.
ववषयामधील नमुद क्षेत्र (ग् नीं. २/(३)

हे बेंबळा मुख्य कालवा / वींडली लणुपा् / सरळ

ववमोचक डावा ५ च्या पा्चारी लगतचे क्षेत्र आहे . सदर मायनर र्ु्लेला नाही, सींबींधीत

शेतकरी याींचे शेतात आलेला पाझर लणु कालव्यातून काढलेल्या पुणम भरावातील पा्चारीतन
ू
आलेला आहे .

(२) अींशतः खरे आहे .
सदर लणु पा्ावरील सरळ ववमोचक डावा पाच वरील पा्चारीच्या अस्तरीकरणातील
पाझरामुळे होणाऱया नुकसानीची तपासणी करण्यात आली आहे .

(३) याबाबत कृवष ववभागासमवेत सींयक्
ु त पाहणी करून नक
ु सान भरपाईबाबत कायमवाही सरू
ु
आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
जोडमोहा (ता. िळाां ब, श्ज. यवतमाळ) येथे प्राथममि आरोग्य िेंद्र नस्याबाबत
(६)

४२२७ (१३-०४-२०२०).

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव) : सन्माननीय साववजननि आरोग्य व

िुटुाांब ि्याण माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) जोडमोहा (ता. कळीं ब, जज. यवतमाळ) हे चार ते पाच हजार लोकसींख्या वस्ती असलेले
गाव राज्यमहामागामवर असल्याने तेथे नेहमी रस्ते अपणात होत असुन सदरहू दठकाणी
प्राथभमक आरोग्य केंद्र नसल्याने रूग्णाला २५ कक.मी. अींतरावर यवतमाळ येथे तपासणी
कररता जावे लागत असल्याने, रुग्णावर वेळेत उपचार न झाल्यास रूग्ण दगावत असल्याचे
ददनाींक २१ जानेवारी २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदरहू दठकाणी प्राथभमक आरोग्य केंद्र उभारणीबाबत स्थाननकाींनी ननवेदन ददले
आहे , हे ही खरे आहे काय
(३) असल्यास जोडमोहा येथे प्राथभमक आरोग्य केंद्र सरू
ु करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. राजेश टोपे (२-०२-२०२१) :(१) हे अींशत: खरे आहे .
जोडमोहा येथून १५ कक.मी अींतरावर प्राथभमक आरोग्य केंद्र मे्ीखेडा कायमरत आहे .तेथे

रुग्णाींवर औषधोपचार उपलब्ध आहे त.

(२) जोडमोहा येथे आरोग्य केंद्र सरू
ु करण्यासाठी दद.१३.०७.२०१७ रोजी पींचायत सभमती,
जोडमोहा च्या माभसक सभेत मींजरू ी णेण्यात आलेली आहे .

(३) मे्ीखेडा येथील प्राथभमक आरोग्य केंद्राच्या दठकाणी ग्रामीण रुग्णालय मींजूर झाले
आहे .त्याचे बाींधकाम होऊन ग्रामीण रुग्णालय कायमरत झाल्यावर तेथील प्राथभमक आरोग्य केंद्र
जोडमोहा येथे स्थलाींतरीत करण्याचे प्रस्ताववत आहे .
(४) प्रश्न उदभवत नाही.

___________

िो्हापुर श्ज्हयातील महापुरामधील वाहून जाणारे पुराचे
पाणी दष्ट्ु िाळग्रस्त भागािडे वळववण्याबाबत
(७)

४३०४ (१६-०४-२०२०).

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसाांपदा

(१) कोल्हापूर जजल्हयात आलेल्या महापूरामध्ये वाहून जाणारे पुराचे ११५ ्ीएमसी पाणी
दषु काळग्रस्त भागाकडे वळववण्याबाबतची व २०१ ककमी लाींबीच्या २२ हजार को्ी रुपयाींच्या
कृषणा-भभमा जस्थरीकरण जनननयोजन प्रकल्पाचे जजल्हार्धकारी, कोल्हापूर याींनी जागतीक

बँकेच्या पथकासमारे सादरीकरण केले असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहे त ?

श्री. जयाांत पाटील (२९-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे .
जजल्हार्धकारी, कोल्हापूर याींनी जागनतक बँकेच्या पथकासमोर उपरोक्त ववषयाबाबत सादरीकर
केले.

(२) कृषणा पाणी तीं्ा लवाद २ च्या ननणमयामध्ये लवादाने णातलेल्या अ्ीनुसार कृषणा खोयातील पाणी एका उपखो-यातून दस
ु -या उपखो-यात वळववण्यास मनाई केलेली आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
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(८)

उस्मानाबाद येथील महहला रुग्णालयााांमधील खाटााांची साांख्या वाढववण्याबाबत

५५०६

(२२-०३-२०२०).

श्री.राणाजगजीतमसाांह

पाटील

(तुळजापूर) : सन्माननीय

साववजननि आरोग्य व िुटुाांब ि्याण माांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उस्मानाबाद जजल्हयात मदहलाींचे ६० खा्ाींचे रुग्णालय आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू मदहला जजल्हा रुग्णालयामध्ये दररोज येणा-या मदहलाींची सींख्या सुमारे
२५० ते ३०० च्या वर आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदरहू मदहला रुग्णालयातील अप-ु या खा्ाींच्या सींख्येमळ
ु े अनेक प्रसुती
झालेल्या मदहलाींना खा् उपलब्ध नसल्याने जभमनी वर झोपावे लागते, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सदरहू मदहला रुग्णालयाींच्या खा्ाींची सींख्या वाढववण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी
वारीं वार लेखी पत्राद्वारे मागणी केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, उस्मानाबाद जजल्हयातील मदहला रुग्णालयाच्या खा्ाींच्या सींख्येमध्ये वाढ
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. राजेश टोपे (२५-०१-२०२१) : (१) व (२) हे खरे आहे.
(३) हे अींशत: खरे आहे .
अनेक प्रसुती झालेल्या मदहलाींना जभमनीवर झोपावे लागते हे खरे नाही. मात्र काही वेळेस
अर्धक रुग्ण भरती झाल्यास जभमनीवर गादी ्ाकुन व्यवस्था करण्यात येत.े
(४) हे खरे आहे.

(५) उस्मानाबाद येथील ६० खा्ाींच्या स्त्री रुग्णालयाचे, १०० खा्ाींच्या स्त्री रुग्णालयामध्ये
श्रेणीवधमन करण्याबाबतची मागणी ननकषानस
ु ार जोडबह
ृ त आराखडयामध्ये समाववष् करण्याची
कायमवाही सुरु आहे.

(९)

___________

राज्यातील अनेि रुग्णवाहहिा चालिााांचे इन्शरु न्स नस्याबाबत

५७२७ (२५-०३-२०२०).

श्री.ववनोद अग्रवाल (गोंहदया), श्री.ववजय रहााांगडाले (नतरोडा),

श्री.मोहन मते (नागपूर दषिण) :

सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुटुाांब ि्याण माांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात १०२ रुग्णवादहका सेवा चालववण्याचे कींत्रा् मे.अशकोम (Ashkom) इींडडया प्रा.भल.
भमडडया भोपाळ या कींपनीला दे ण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ननयमाींप्रमाणे सरु
ु वातीचे ६ मदहने चालकाींचा इन्शरु न्स कींपनी ने काढणे
आवश्यक असताना तो काढण्यात आला नसल्याचे ननदशमनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार कोणती
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. राजेश टोपे (२५-०१-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) मे. अशकोम मेडडया इींडडया प्रा.ली. भोपाळ या कींपनीने राज्यात वाहनसेवा परु वठा सप््ें बर,

२०१८ मध्ये सुरु केला होता. त्यानुसार कींपनीने ननयमानुसार सप््ें बर, २०१८ पासून ननयुक्त
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केलेल्या वाहनचालकाींचा इन्शुरन्स काढण्यात आला आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
पाचोरा-भडगााांव (श्ज. जळगााांव) तालुक्यातील उतावळी-बहुळाचे भूसाांपादन नववन भूसाांपादन
िायदयाने िरावे व जोड िालहायाचे िाम प्रचमलत पध्दतीने िरणेबाबत
(१०)

५७६४ (१६-०४-२०२०).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) : सन्माननीय जलसाांपदा माांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पाचोरा-भडगाींव (जज. जळगाींव) तालुक्यातील उतावळी-बहुळाचे भूसींपादन नववन भूसींपादन
कायदयाने करावे व जोड कालव्याचे काम प्रचभलत पध्दतीने करावे, असे ननदे श तत्काभलन
जलसींपदा मींत्री, याींनी ददनाींक ३ जून, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास ददले होते, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, यासींदभामत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार कोणती कायमवाही केली
वा करण्यात येत आहे, याबाबतची सद्यःजस्थती काय आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयाांत पाटील (०२-०२-२०२१) : (१) होय.
(२) व (३) उतावळी बहुळा या जोड कालव्यासाठी आवश्यक असणाऱया ३३०० मी. लाींबी पैकी
साजगाींव भशवारातील १२०० मी. लाींबी मधील भस
ू ींपादन वगळता साजगाींव व बबल्दी
भशवारासाठी ७.३६ हे क््र. आर. क्षेत्रासाठी उपअधीक्षक भम
ू ी अभभलेख, पाचोरा याींनी रु. १.०५
लक्ष मात्र ची मोजणी र्ी मागणी क्षेत्रीय ववभागाकडे केलेली आहे . त्यानुषींगाने मोजणी र्ी
भरणा करणेबाबत उर्चत कायमवाही क्षेत्रीय ववभागामार्मत करण्यात येत आहे .
___________
भोर (श्ज.पण
ु े) तालक्
ु यातील ननरा-दे वधर प्रि्पाचा डावा िालवा व त्यावरील ववतरण
हायवस्थेचे िामािररता ननधी उपलब्ध िरणेबाबत
(११)

५९९९ (१०-०४-२०२०).

श्री.साांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अममन पटे ल (मुाांबादे वी), िुमारी

प्रणणती मशाांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.साांजय जगताप (पुराांदर), श्रीमती सुलभा खोडिे
(अमरावती), श्री.बळवाांत वानखडे (दयावपूर), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.वविास ठािरे
(नागपूर पश्श्चम), श्री.सुरेश वरपुडिर (पाथरी) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसाांपदा माांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) भोर (जज.पुणे) तालुक्यातील ननरा-दे वधर प्रकल्पाचा डावा कालवा व त्यावरील ववतरण

व्यवस्थेचे काम बींद नभलकेद्वारे सुधाररत सवेक्षण करणेबाबत व त्यासाठी रुपये ६० को्ीींचा

ननधी मींजरू करुन उपलब्ध होण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.जलसींपदा मींत्री, याींना
ददनाींक २० जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासुमारास पत्र सादर केले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या पत्रावर शासनाने ननणमय णेऊन व ननधीची तरतद
ू करुन सदरील कामासाठी
६० को्ी रुपये ननधी मींजूर करुन उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा
करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. जयाांत पाटील (१४-०१-२०२१) : (१)हे खरे नाही.
स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक २० जानेवारी, २०२० रोजी सादर केलेले ननवेदन शासनास
प्राप्त झालेले नाही.
(२) प्रश्न उद्भवत नाही.
तथावप, मा.मींत्री (जलसींपदा) याींच्या अध्यक्षतेखाली सदर ववषयासह इतर प्रकल्पाींच्या ववववध
प्रलींबबत कामासींदभामत ददनाींक २८ जानेवारी, २०२० रोजी मींत्रालय, मुींबई येथे बैठक सींपन्न

झाली. त्याअनुषींगाने ननरा दे वणर प्रकल्पास सन २०२०-२१ या आर्थमक वषामकरीता रु.५०.००
को्ी एवढी अथमसक
ीं जल्पय तरतूद मींजूर करण्यात आलेली आहे.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
पालघर श्ज्हयातील मसहाहील रुग्णालयातून अपाांग प्रमाणपत्र वेळेत ममळत नस्याबाबत
(१२)

६१९८ (२५-०३-२०२०).

श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.दे वेंद्र फडणवीस (नागपूर

दषिण पश्श्चम), श्री.चाांद्रिााांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सुधीर मुनगाांटीवार (ब्लारपूर),
अॅड.आमशष शेलार (वााांद्रे पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी), श्री.राणाजगजीतमसाांह

पाटील (तुळजापूर), श्री.अतुल भातखळिर (िााांहदवली पूव)व , श्री.अमभमन्यु पवार (औसा), श्रीमती
दे वयानी फरााांदे (नामशि मध्य) :

सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुटुाांब ि्याण माांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालणर जजल्हयात भसव्हील रुग्णालयातन
ू अपींग प्रमाणपत्र वेळेत भमळत नसल्यामळ
ु े

त्याींची गैरसोय होत असल्याचे माहे जानेवारी २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले, हे
खरे आहे काय.

(२) असल्यास, जजल््यातील हे एकमेव केंद्र केवळ एकदा म्हणजे बुधवारी सुरू असते, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जजल््यातील मोखाडा, जव्हार, ववक्रमगड हे भाग दग
म
असन
पालणर
ु म
ू
शहरापासून दरू अींतरावर असल्याने प्रवासाच्या ष्जष्कोनातून सदर केंद्र अपींगाींना गैरसोयीचे
े़
होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
तदनुषींगाने पालणर जजल्हयातील अपींग नागररकाींना तात्काळ अपींगप्रमाणपत्र भमळणे तसेच
जजल््याच्या तालक
ु ास्तरावर असलेल्या शासकीय रुग्णालयाींमध्ये भशबबरे

आयोजजत करून

अपींगाींच्या दाखल्याींचे ववतरण करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
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श्री. राजेश टोपे (२१-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

जजल्हा रुग्णालय, पालणर येथे दर बध
ु वारी सवम ददव्याींग प्रमाणपत्रे व ग्रामीण रुग्णालय
ववरार येथे मदहन्याच्या दर गरू
ु वारी अजस्थव्यींग ददव्याींग प्रमाणपत्र; उपजजल्हा रुग्णालय,
जव्हार व ग्रामीण रुग्णालय, मोखाडा येथे दर मदहन्याच्या दस
ु ऱया व चौथ्या बुधवारी
अजस्थव्यींग प्रमाणपत्र; उपजजल्हा रुग्णालय, डहाणू येथे मदहन्याच्या दस
ु ऱया बुधवारी मुकबधीर
ददव्याींग प्रमाणपत्र दे ण्यात येतात.
(३) हे खरे नाही.

(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

सोलापरू येथील राज्य िामगार ववमा रुग्णालयातील ववववध समस्यााांबाबत
६८४६ (१३-०४-२०२०).
िुमारी प्रणणती मशाांदे (सोलापूर शहर मध्य) :
सन्माननीय
साववजननि आरोग्य व िुटुाांब ि्याण माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१३)

(१) सोलापरू येथील राज्य कामगार ववमा रूग्णालय (इ.एस.आय.हॉजस्प्ल) येथील ववववध
समस्या सोडववण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी राज्य वैद्यकीय आयुक्त याींना माहे
डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी पत्र ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या पत्राची दखल णेऊन त्यावर शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजेश टोपे (२७-०१-२०२१) :(१)

हे खरे आहे .

(२) राज्य कामगार ववमा योजनेतींगत
म परु ववण्यात येणाऱया सेवा हया अर्धक सल
ु भतेने व
पररणामकारकररत्या पुरववण्यात याव्यात.
याकरीता शासनाने राज्य कामगार ववमा
योजनेकरीता

महाराषर

राज्य

कामगार

ववमा

सोसाय्ी

स्थावपत

केली

आहे.

सदर

कामगार

ववमा

सोसाय्ीमार्मत कींत्रा्ी पध्दतीने अींशकालीन ववशेषज्ञाींची ननयुक्ती, वैद्यकीय उपकरणे व
नवीन

रुग्णवादहका

उपलब्ध

करुन

दे ण्यात

आल्या

आहे त.

राज्य

महामींडळामार्मत खाजगी रुग्णालयाींशी ्ाय-अप करण्यात आले असन
ू राज्य कामगार ववमा
रुग्णालयाचे र्ायर ऑडी् करुन णेण्यासाठी कायमवाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

िेंद्राच्या अधधपत्याखालील राज्य िामगार ववमा योजना (ईएसआय) प्रभावी िरण्यासाठी राज्य
(१४)

िामगार ववमा सोसायटी स्थापन िरण्यास शासनाने हदलेली माांजूरी
६८८५ (१३-०४-२०२०).
िुमारी प्रणणती मशाांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

साववजननि आरोग्य व िुटुाांब ि्याण माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) केंद्राच्या अर्धपत्याखालील राज्य कामगार ववमा योजना (ईएसआय) प्रभावी करण्यासाठी
राज्य

कामगार ववमा सोसाय्ी स्थापन करण्यास शासनाने मींजरू ी ददली असल्याचे
माहे डडसेबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सोलापूर शहर आणण जजल्हयात ई.एस.आय सदस्याींची सींख्या गेल्या ५ वषामत ३
हजाराींनी वाढली आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, या सींख्येच्या प्रमाणात सोलापूर येथील हो्गी रस्त्याींवरील रुग्णालयात
आवश्यक सुववधा नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजेश टोपे (२७-०१-२०२१) :(१) हे खरे आहे .
(२)

हे खरे आहे .

(३) हे अींशत: खरे आहे .
राज्य

कामगार ववमा

योजना रुग्णालय

सोलापूर करीता कींत्रा्ी

पध्दतीने

अींशकालीन

ववशेषज्ञाींची ननयक्
ु ती, वैद्यकीय उपकरणे व नवीन रुग्णवादहका उपलब्ध करुन दे ण्यात आली
आहे .

(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
पहूर (ता. बाभुळगााांव, श्ज. यवतमाळ) येथील पुनववसीत गावामध्ये १८ नागरी
सुववधाचे िाम अपूणव अवस्थेत अस्याबाबत
(१५)

७३८९ (१६-०४-२०२०).

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव) :

सन्माननीय जलसाांपदा माांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पहूर (ता. बाभुळगाींव, जज. यवतमाळ) येथील बेंबळा प्रकल्पामध्ये पुनवमसीत गाव असुन
पुनवमसनामध्ये १८ नागरी सुववधा पुरववण्याबाबत शासन ननणमय असताींना गावामध्ये

पन
ु वसमनाचे अपण
ू म कामे असल्याचे ददनाींक १५ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पुनवमसीत गावाचे ११ वषामआधी पुनवमसन झाले परीं तु गावामध्ये रस्ते नालीचे
बाींधकाम, स्वच्छता गह
ृ असे अनेक नागरी सुववधेचे अींतगमत करावयाचे कामे अपुणम असल्याचे
ननदशमनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास पन
ु वमसीत गावातील प्रलींबबत ववकास कामानाीं शासनाकडून ववषेश ननधी दे ण्यात
आला असुन अद्यापपयंत कोणतेही काम केले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ननधी मींजुर होऊनही सींबींर्धत ववभागाच्या अर्धकाऱयाींच्या दल
म ामुळे कामे
ु क्ष

होण्यास ववलींब होत असल्याने शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले, त्या अनष
ु ींगाने दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयाांत पाटील (२८-०१-२०२१) :(१) हे अींशत: खरे आहे .
बेंबळा प्रकल्पा अींतगमत मौ.पहुर हे गाव पुनवमसीत झालेले असून सदर गावाचे मौ.पहुर-१
ता.यवतमाळ व मौ.पहुर-२ ता.बाभळ
ु गाींव असे २ दठकाणी पन
ु वमसन करण्यात आलेले आहे.
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मौ.पहुर-१ ता.यवतमाळ मधील मुळ १८ नागरी सुववधाींपैकी १६ नागरी सुववधाींची कामे
पूणम झालेली असन
ू बसस्थानक व स्मशानभम
ू ीकरीताचा पोच रस्ता या दोन सवु वधाींची कामे
प्रगतीपथावर आहे त.

मौ. पहुर-२ ता.बाभळ
ु गाव मधील मळ
ु १८ नागरी सुववधाींची कामे पूणम झालेली असून सदर
गाव जजल्हा पररषद यवतमाळ याींचेकडे हस्ताींतरीत झालेले आहे . बेंबळा प्रकल्पाींतगमत पन
ु वमसीत
गावतील नागरी सुववधाींचे दरु
ु स्ती व आधुननकीकरणा करीता शासनाने दजेदार नागरी सुववधा
पुरववणे बाबतच्या प्रस्तावात मान्यता ददलेली आहे . त्यानुसार उपरोक्त गावठाींणात इमारत
दरु
ु स्ती, नालीबाींधकाम व रस्त्याींची कामे प्रगतीपथावर आहे त.
(२) हे अींशत: खरे आहे .

उपरोक्त प्रमाणे नमद
नागरी सवु वधाींची कामे पण
ु मौ. मौजे पहुर-२ मधील मळ
ू
ू म
करण्यात आलेली असून सदर पन
ु वमसीत गावठाणाचे हस्ताींतरण जजल्हा पररषद यवतमाळकडे
करण्यात ओलेले आहे व दजेदार पुनवमसना अींतगमत आधुननकीकरणाची कामे प्रगतीपथावर आहे.
मौजे पहूर-१ येथील मळ
ू नागरी सुववधेतील कामे तसेच आधुननकीकरणाचे कामाची
ननववदा प्रक्रीया पूणम झालेली असन
ु कामे प्रगतीपथावर आहे त.
(३) हे खरे नाही.

बेंबळा प्रकल्पाअींतगमत यवतमाळ जजल्हयातील एकूण २० गावाींपैकी १७ गावे जजल्हा
पररषद यवतमाळ याींना हस्ताींतरीत झालेली आहे त. नागरी सवु वधाींच्या दरु
ु स्तीचे काम
प्रस्ताववत असून २० गावाींपैकी २० गावाींमधील कामे प्रगतीपथावर आहे त.
(४) हे खरे नाही.

मळ
नागरी सवु वधाींची कामे पण
दजेदार नागरी सवु वधाींची कामे
ू
ू म झालेली असन
ू
प्रगतीपथावर आहे त.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

मुखेड (श्ज.नााांदेड) तालुक्यातील उपश्ज्हा रुग्णालयात रुग्णााांची होणारी गैरसोय
(१६) ७७३५ (१३-०४-२०२०).
श्री.मोहनराव हाां बडे (नााांदेड दषिण), श्रीमती प्रनतभा धानोरिर
(वरोरा) :
सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुटुाांब ि्याण माांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :(१) मख
ु ेड (जज.नाींदेड) तालुक्यातील उपजजल्हा रुग्णालयात भौनतक सुववधाींची कमतरता असन
ु

या तालुक्यातील ७ प्राथभमक आरोग्य केंद्र व ३४ उपकेंद्रामार्मतच्या सुववधाींची गरज असल्याचे
तसेच कममचा-याींची ररक्त पदे भरण्यात आली नसल्याने रुग्णाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे
जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुखेड शहरामध्ये १०० खा्ाींची सुसज्ज अशी उपजजल्हा रुग्णालयाची इमारत
आहे परीं तु तेथील वैद्यकीय अर्धक्षक पद मागील काही मदहन्यापासून ररक्त असल्याने

आवश्यक सोयी सुववधा रुग्णाींना भमळत नसून खा्ा अभावी रुग्णाींना जभमनीवर झोपवुन
त्याींच्यावर उपचार करण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन भौनतक सुववधा पुरववण्याबाबत तसेच
कममचाऱयाींची ररक्त पदे भरणेबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. राजेश टोपे (२५-०१-२०२१) : (१)

हे खरे नाही.

(२) हे खरे आहे.
वैद्यकीय अर्धक्षक पद ररक्त असन
ू जेषठतम वैदयककय अर्धकाऱयाींकडे या पदाींचा अनतररक्त

कायमभार दे ण्याींत आला आहे . मोनतबबींद ू शस्त्रकक्रयेसाठी मोठया प्रमाणात रुग्ण येतात. अशा

रुग्णास एक ददवसासाठी दाखल करण्याींत येते. ननयभमत खा्ा भरल्या असल्यास फ्लोअरबेड
दे ण्यात येत.े
(३) भौनतक सुववधा पुरववण्याींत आलेल्या असून ररक्तपदे भरण्याबाबतची कायमवाही सुरु आहे
(४) प्रश्न उदभवत नाही.

___________
आवी (श्ज.वधाव) मतदार िेत्रातील ननन न वधाव प्रि्पाच्या बॅि वॉटरमुळे होणारे नुिसान

(१७)

९५९२ (२८-०५-२०२०).

श्री.दादाराव िेचे (आवी) :

सन्माननीय जलसाांपदा माांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आवती  (जज.वधाम) मतदार क्षेत्रातील लोअर वधाम प्रकल्प वधाम नदीवर असून या प्रकल्पाच्या
बॅक वॉ्रमुळे पावसात नदीला परु येऊन नदी ककनाऱयावरील गावे पुराच्या पाण्याने बार्धत

असन
ु त्यामध्ये राजापरु , मौजा ननींबोली, मौजा दे ऊरवाडा, मौजा ्ाकरखेडा, मौजा लाडेगाींव,
मौजा ्ोणा, मौजा सकमसपुर या गावातील नदी ककनाऱयावरील णराींचे
नुकसान होत असन
ू
त्याींना दस
ु ऱया दठकाणी स्थलाींतरीत करावे लागत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बाकळी नदी, आडनदी ककनाऱयावर असणारी गावे, मौजा भशरपुर बोके, मौजा
वधममनेरी, मौजा नाींदोरा, मौजा बेलोरा (जळगाींव), मौजा र्चस्तुर, मौजा आनींदवाडी येथे बॅक

वॉ्रमळ
ु े पावसात परु ाचे पाणी शेतामध्ये जाऊन वपकाींचे नक
ु सान होते, हे ही खरे आहे काय,
(३) तसेच आवती  नगर पररषद क्षेत्रातील गाव नदी ककनाऱयावरील दोन्ही बाजल
ु ा असलेले णरे
दक
ु ान ननम्न वधाम प्रकल्पाचे बॅक वॉ्रमुळे ददनाींक ५ सप््ें बर, २०१२ रोजी आलेल्या पुरात

राऊत बाई, अशोक सवाई, नरें द्र राऊत व प्रथमेश नरे श पे्कर याींचा मत्ृ यू झाला व
नागककराींच्या पशुधनासह मालमत्तेचे नुकसान झाले होते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ननम्न वधाम प्रकल्पाच्या बॅक वॉ्रे मळ
ु े होणारे नक
ु सान थाींबववण्यासाठी परु
सींरक्षण भभींत बाींधण्याची मागणी लोकप्रनतनीधीींनी ददनाींक २८ जानेवारी, २०२० रोजी वा
त्यासुमारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, सदर मागणीनुसार पुर सींरक्षण भभींत बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(६)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. जयाांत पाटील (२८-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.

दद. ५ सप््ें बर, २०१२ रोजी ननम्न वधाम धरणात पुणम सींचय पातळीपयंत

पाणी साठा करण्यात आला नव्हता. तसेच ननम्न वधाम प्रकल्पाच्या पाश्चजलाच्या (बॅक वॉ्र)
क्षेत्रात आवती  शहर येत नाही. ददनाींक ०५/०९/२०१२ ला झालेल्या अनत वषृ ्ीमळ
ु े पुर पररजस्थती

ननमामण झाली होती. त्यामळ
ु े आवती  शहरातील गाव नदीला आलेल्या परु ामळ
ु े झालेल्या नदी

ककनाऱयावरील णराींचे नुकसान व जजववत हानी व त्यानुषींगाने दे ण्यात आर्थमक मदती बाबतची
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मादहती मदत व पन
ु वमसन ववभागाकडुन प्राप्त झाली आहे.
(४) हे खरे आहे.

(५) परु सींरक्षण भभींत बाींधणेबाबत प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव तयार करण्याची कायमवाही
प्रगतीत आहे.

(६) प्रश्न उद्भवत नाही
___________
आवी (श्ज.वधाव) ववधानसभा िेत्रातील धाम नदी प्रि्पावरून
(१८)

सुक्ष्म मसाांचन योजना िायावश्न्वत िरणेबाबत

९७९४ (०३-०६-२०२०).

श्री.दादाराव िेचे (आवी) : सन्माननीय जलसाांपदा माांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आवती  (जज.वधाम) ववधानसभा क्षेत्रातील धाम नदी प्रकल्पाच्या भभींतीची उीं ची वाढवण्याच्या
प्रस्तावास शासनाने मान्यता ददलेली असन
ू त्यामुळे प्रकल्पात पाण्याचा साठा मोठ्या प्रमाणात
उपलब्ध होणार आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, धाम

नदी

प्रकल्पावरून

सुक्ष्म

भसींचन

योजना

कायामजन्वत

करण्याबाबत

लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ४ मे, २०२० रोजीच्या पत्राद्वारे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, या प्रकल्पावरून सक्ष्
ु म भसींचन योजना कायामजन्वत केल्यास आवती  तालक्
ु यातील
मौजा तळे गाींव रणुजी, चाींदणी, बोथली, तरोडा, गम
ु गाींव, वपींपळखु्ा, बेढोणा व इतर गावे तसेच
कारीं जा तालुक्यातील मौजा लादगड, सहे ली, सुसुींद, बोरगाींव गोंडी, मासोद, बाींगडापुर, नाींदोरा,
कन्नमवारग्राम या आददवासी भागातील शेतकऱयाींच्या जमीनीला भसींचनाची सोय उपलब्ध होऊ
शकते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, धाम नदी प्रकल्पावरुन सक्ष्
ु म भसींचन योजना कायामजन्वत करणेबाबत शासनाने
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयाांत पाटील (२९-०१-२०२१) : (१) होय.

धाम धरणाच्या प्रस्ताववत १.९० मी. उीं चीवाढीमळ
ु े १९.५४ दलणमी अनतररक्त पाणीसाठा
ननमामण होणार असन
ू सदर कामास शासनाने दद. २७.०४.२००६ रोजी प्रशासकीय मान्यता प्रदान
केलेली आहे .
(२) नाही.
(३) नाही.

धाम प्रकल्पावरून सक्ष्
ू म भसींचन योजना कायामजन्वत करणे शक्य नाही तथावप जलसींपदा
ववभाग शासन ननणमय दद. २१.११.२००२ मधील तरतूदीनस
ु ार वैयजक्तक उपसा भसींचनाद्वारे
भसींचनाची सोय करणे शक्य आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
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मसाांधुदग
ु व श्ज््यात सामुदाय आरोग्य अधधिारी यााांच्या नेमणूिा िरण्याबाबत

(१९)

११३८० (०९-०९-२०२०).

श्री.ननतेश राणे (िणिवली) : सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुटुाांब ि्याण माांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कोरोना ववषाणूच्या सींसींगाममळ
ू े सामुदाय आरोग्य अर्धकारी पदाच्या तोंडी परीक्षा न
झाल्याने डॉक््राींच्या परीक्षेचा ननकाल थाींबववण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पजश्चम महाराषरातील तीन जजल््यात या सामुदाय आरोग्य अर्धकारी म्हणून
शासकीय रुग्णालयात डॉक््राींना प्रशासनाने नेमणुका ददल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याच धतती वर कोकणातील भसींधुदग
ु म जजल््यात डॉक््राींच्या कमतरतेमुळे या

डॉक््राींची नेमणक
करण्यात यावी अशी मागणी तेथील स्थाननक नागरीक तसेच राजकीय
ू
पक्षाचे अध्यक्ष, वैभववाडी याींनी जजल्हा आरोग्य अर्धकारी याींच्याकडे ननवेदनाद्वारे केली आहे,
हे दह खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. राजेश टोपे (०१-०२-२०२१) :(१) हे
(२) अींशत:

खरे आहे .

खरे नाही.

पुणे, सातारा व साींगली येथील उपकेंद्रात ववहीत परीक्षा उत्तीणम समुदाय आरोग्य अर्धकाऱयाींची
नेमणूक झाली आहे .
(३) हे खरे नाही.

तथावप ववहीत परीक्षा उत्तीणम ४७ समद
ु ाय आरोग्य अर्धकाऱयाींच्या नेमणक
ू ा भसींधद
ु ग
ु म जजल्हयात
झाल्या आहे त.
(४) प्रश्न उदभवत नाही.
(५) प्रश्न उदभवत नाही.

___________

राज्यात िोराना साांसगव रोखण्यासाठी िरावयाच्या उपाययोजना
(२०)

११३८२ (११-०८-२०२०).

श्री.ननतेश राणे (िणिवली), श्री.साांजय पोतनीस (िमलना),

श्री.िालीदास िोळाां बिर (वडाळा), श्री.ववक्रममसाांह सावाांत (जत), श्री.महेश चौघल
ु े (मभवाांडी
पश्श्चम), श्रीमती श्वेता महाले (धचखली), श्री.बबनराव पाचपुते (श्रीगोंदा), श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु

(सोलापूर दषिण), डॉ.भारती लहाहे िर (वसोवा), श्री.प्रमोद (राजू) रतन पाटील (ि्याण
ग्रामीण), श्रीमती मुक्ता हटळि (िसबापेठ), श्रीमती सीमा महेश हहरे (सीमाताई) (नामशि
पश्श्चम),

अॅड.पराग

अळवणी

(ववलेपाले),

िॅप्टन

आर.

से्वन

(सायन-िोळीवाडा):

सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुटुाांब ि्याण माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:-

(१) राज्यात ववशषत: मुींबई,पुण,े नागपूर, औरीं गाबाद, नाभशक यासारख्या महानगरामध्ये
कोरोना या सींसगमजन्य आजाराचा प्रादभ
ु ामव वाढला
लाख ऐशी हजार रुग्ण असन
ु
रुग्णाींचा

सकक्रय

असन
ू राज्यात या आजाराचे एकूण एक
रुग्ण एकोणऐशी हजार असून आठ हजार त्रेपन्न

मत्ृ यू झाला असल्याचे ददनाींक २ जल
ु ै, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास
आले, हे खरे आहे काय,

ननदशमनास
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(२)

असल्यास,

कोरोना

प्रभावीत

भागात

व

अन्य

दठकाणी

काम

करणाऱया

डॉक््र,

पररचारीका व आशा सेववका याींना अद्यापही पी.पी.ई कक्स व र्ेस भशल्ड सारखी अत्यावश्यक

सादहत्य सामग्र
ु ी भमळाली नसल्याने अनेक आरोग्य सेवा परू वणारे डॉक््र, पररचारीका, आशा
सेववका व कममचाऱयाींना कोरोना सींसगम झाला असल्याचे ननदशमनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, राज्यात कोरोना आजाराच्या चाचण्या करण्यासाठी पोस्् एक्सपोजर वप्रवें्ीव्ह
(पीईपी)

कीट्स, उपचाराींसाठी औषधे, प्रयोगशाळे च्या चाचण्या, समप
ु दे शन तसेच खासगी
डॉक््राींना पीईपी ककट्स ददले तर ते जास्तीत जास्त रुग्णाींची सेवा करू शकतील यासींदभामत
लोकप्रनतनीधीींनी मा.आरोग्य मींत्री याींना ननवेदन ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, कोरोना आजारारच्या उपचारासाठी शासनाने दर ननधाम ररत केलेल असून खासगी
रुग्णालयातील ८० ्क्के खा्ा शासनाने व पाभलकेने राखीव ठे वून दे खील रुग्णाींना खा्ा
उपलब्ध न होणे तसेच काही खासगी रुग्णालयाकडून ननधामररत ककमतीच्या व्यनतररक्त जादा
दर आकारणी केली जात असल्याचे ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, करोनाग्रस्त रुग्णाकडून जादा दर आकारणी करण्या-या खासगी रुग्णालयाच्या
ववरोधात आलेल्या तक्रारीचा ननप्ारा करण्याकररता सावमजननक आरोग्य प्रशासनाने ववववध
खासगी रुग्णालयासाठी लेखापरीक्षकाची नेमणक
ू केली असून रुग्णाशी समन्वय साधण्यासाठी
शासनाने पाच सनदी अर्धकाऱयाची ननयुक्ती केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास,कोरोना आजाराच्या चाचण्या करण्यासाठी पोस्् एक्सपोजर वप्रवें्ीव्ह (पीईपी)

कीट्स व कोरोना प्रभाववत भागात व अन्य दठकाणी काम करणाऱया डॉक््र, पररचारीका व

आशा सेववका याींना पी.पी.ई कक् व र्ेस भशल्ड व इतर सादहत्य सामुग्री उपलब्ध करुन दे ण,े
खासगी रुग्णालयातील दर ननयींबत्रत ठे वून
उपाययोजना करणे तसेच या
आजाराचा

व राखीव खा्ाींचा लाभ रुग्णाींना होण्यासाठी

आजारावर ननयींत्रण भमळववण्याकरीता व

भववषयात या

प्रनतबींध करण्याकररता शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. राजेश टोपे (२५-०१-२०२१) : (१) २ जुलै २०२० रोजी राज्यामध्ये एकूण १,८६,६२६ रुग्णाींचे
कोरोना आजारासाठीचे ननदान झाले आहे . त्यापैकी ७७,२६० सक्रीय रुग्ण होते. राज्यामध्ये
११७८ रुग्णाींचा कोववड या आजाराने मत्ृ यू झाल्याचे ननषपन्न होत आहे . २ जल
ु ै २०२० पयंत
मुींबई मनपा अींतगमत ५०६६१, पण
ु े मनपा अींतगमत १९५३६, नागपूर मनपा अींतगमत १३६७,

औरीं गाबाद मनपा अींतगमत ४६८८, नाभशक मनपा अींतगमत २४९१ कोरोना बाधीत रुग्णाींचे ननदान
झाले होते.
(२)

दद.४.९.२०२० रोजीची कोववड पो्म लवरुन णेतलेलया आकडेवारी नस
ु ार सींपूणम राज्यामध्ये
पीपीई- १०,४२,४२९ दरपल लेअर मास्क ८५,६३,३६५ एन ९५ मास्क - २१,७२,९०३ उपलब्ध
आहे त. आरोग्य सेवा पुरववणा-या डॉक््र, पररचाररका, आशा स्वयींसेववका याींना पीपीई कक्,

एन ९५ मास्क व दरपल लेअर मास्क योग्य प्रमाणत ववतरीत करण्यात आले आहे त. पीपीई
कक्, मास्क उपलब्ध नसल्याने डॉक््र, पररचाररका

अथवा आशाींना कोरोनाचा सींसगम झाला

नाही. तथावप, जजल््याींकडून प्राप्त अहवाल नस
ु ार २१२७ डॉक््र, १८७९ पररचाररका व ३१४४
इतर आरोग्य कममचा-याींना कोरोनाचा सींसगम झाल्याचे ननदशमनास आले आहे .
(३) हे खरे आहे.

(४) काही खाजगी रुग्णालयाींकडून ननधामररत ककमतीच्या व्यनतररक्त रुग्णाींकडून जादा दर
आकारणी केली जात असल्याचे ननदशमनास आले आहे .
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(५) दद.१४.०९.२०२० च्या प्राप्त अहवालानुसार ज्या नगरपाभलकेंतगमत जादा दर आकारणीच्या
तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहे त त्याींचे स्तरावर याबाबतची कायमवाही करण्यात येत आहे.

ठाणे महानगरपाभलकेने जादा बील आकारणीच्या पडताळणी करण्यासाठी एक सभमती स्थापन
केली आहे . सदर सभमती जादा आकारणी केलेल्या प्रत्येक प्रकरणी त्या रुग्णालयाींकडून वसल
ू ी
करत आहे .

मुींबई महानगरपाभलका अींतगमत मागमदशमक तत्वाींचे खाजगी रुग्णालयाींकडून उल्लींणन होत आहे

ककीं वा कसे याकरीता शासनाने आयएएस अर्धका-याींची ननयुक्ती केली आहे . तसेच त्याींच्या

अखत्यारीत म.न.पा.तर्े खाजगी रुग्णालयात लेखापररक्षण नेमण्यात आले आहे त. रुग्णाींकडून
जास्तीचे उपचार शल्
ु क आकारलेबाबत अननयभमतता आढळून आल्याने ॲपेक्स हॉजस्प्ल
बोरीवली या रुग्णालयास कारणे दाखवा नो्ीस बजावण्यात आली आहे .

नवी मुींबई म.न.पा. कडे कोववड - १९ च्या रुग्णाींवर उपचार करण्यासाठी अवास्तव आकारणी
केल्या बद्दलच्या दोन तक्रारी प्राप्त झाल्या आहे त. सदर रुग्णालयाींची सभमतीमार्मत तपासणी
व ननयामानस
ु ार योग्य ती कायमवाही करण्यात येत आहे.

पुणे व वपींपरी-र्चींचवड म.न.पा. याींनी जादा बबल आकारणीच्या पडताळणी करण्यासाठी सवम

मोठया रुग्णालयात लेखा पररक्षकाींची नेमणूक केली आहे . रुग्णाचे बबल तपासून व जादाची

रक्कम कमी करुन शासकीय ननयमानुसार रुग्णास बबल दे ण्यात येते. त्याचा अहवाल पुणे व
वपींपरी-र्चींचवड महानगरपाभलका याींना प्राप्त होतो. म.न.पा. स्तरावर महानगरपाभलका आयुक्त
व जजल्हास्तरावर जजल्हार्धकारी याींचेकडे रुग्णालय तक्रारीसींबींधी सभमती नेमण्यात आली आहे .

दद.३१.०८.२०२० च्या अर्धसुचनेनस
ु ार सवम खाजगी रुग्णालयाींना अर्धसुचनेत ननधामररत केलेल्या
दरानुसार पुवल
म ेखा पररक्षक्षत दे यके दे ण्याबाबत ननदे शीत केले आहे.

(६) पीपीई कक्, एन-९५ मास्क व दरपल लेअर मास्कची आवश्यकतेनुसार खरे दी करण्यासाठी

राज्यस्तरावरुन मींजरू कोववड पीआयपी अींतगमत जजल््याींना अनद
ु ान उपलब्ध करुन दे ण्यात
आले आहे . त्याचप्रमाणे जजल्हा स्तरावर उपलब्ध असलेल्या जजल्हा ननयोजन ननधी, आपत्ती

व्यवस्थापन ननधीतून आवश्यकतेनुसार खरे दी करण्यासाठीच्या सच
ु ना दे ण्यात आल्या आहे त.
यानुसार पीपीई -१०,४२,४२९ दरपल लेअर मास्क-८५,६३,३६५ एन -९५ मास्क

-२१,७२,९०३

उपलब्ध आहे त. खाजगी रुग्णालयाींमध्ये उपचाराची दर आकारणीची कमाल मयामदा ननजश्चत
करण्यासाठीची अर्धसच
ू ना महाराषर राज्याच्या सावम.आ.वव मार्मत २१ मे, २०२० अर्धसच
ू ना
जारी करण्यात आली आहे. या अर्धसूचनेतील तरतूदीनुसार खाजगी रुगणालयातील ८०%
खा्ाींसाठी ही ननजश्चती केलेली दर आकारणी लागू रादहल.

या आजाराचा प्रनतबींध करण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात येत आहे.
१)

फ्ल्यू सष्षय रुग्णाचे/सारी रुग्णाींचे ननयभमत सवेक्षण.

३)

पुरेसा औषध व साधन सामुग्री.

२)
४)
५)

कोववड रुग्णालयातल सेवक
े ररता बत्रस्तरीय रुग्णालय व्यवस्था.
क्वॉरीं ्ाईन सुववधाींची पुरेशी उपलब्धता.

बाधीत रुग्णाींच्या भौगोभलक क्षेत्रात कीं्े न्में् झोन ननजश्चती व णरोणर सवेक्षण.

६)

बाधीत रुग्णाींच्या ननक् सहवाभसताींचा शोध.

७)

गह
ृ ववलगीकरण व्यक्तीींचे दै नींददन सननयींत्रण.
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८)

कोववड ननयींत्रणासाठी जनतेचे आरोग्य भशक्षण व लोकसहभाग.

९)

वैदयकीय अर्धकारी व आरोग्य कममचा-याींचे कोववड प्रनतबींध व ननयींत्रणाबाबत प्रभशक्षण.

(७)

प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
वैद्यकिय शाखेतील ववद्याथ्याांच्या (BAMS-BHMS) (SUMAR EXM)

(२१)

पररिेचे वेळापत्रि जाहहर िरण्याबाबत
११४०६ (१४-०९-२०२०).
श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :

मशिण माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वैद्यिीय

(१) वैद्यककय शाखेतील ववद्याथ्यांच्या (BAMS-BHMS) उन्हाळी सत्रातील (SUMAR EXM)

पररक्षेचे वेळापत्रक अद्यापपयंत जादहर करण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या शाखेतील ववद्याथ्यांचे पररक्षाचे वेळापत्रक जाहीर न झाल्यामुळे त्याींचे
शैक्षणणक नक
ु सान होण्याची भभती ननमामण झालेली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या ववद्याथ्यांचे शैक्षणणक नुकसान ्ाळण्यासाठी परीक्षाींचे वेळापत्रक जादहर
करण्याबाबतचे ननवेदन

लोकप्रनतननर्धनी मा.वैद्यकीय भशक्षण मींत्री याींना

रोजी ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,

ददनाींक २५ मे

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. अममत ववलासराव दे शमुख (२५-०१-२०२१) :(१) व (२) बीएएमएस-बीएचएमएस उन्हाळी-

२०२० सत्रातील परीक्षेचे ननयोजन ददनाींक ०२/०६/२०२० पासन
महाराषर आरोग्य ववज्ञान
ू
ववद्यापीठ, नाभशक याींच्याकडून करण्यात आले होते. तथावप, कोववड-१९ या साथीच्या

आजाराींच्या प्रादभ
ु ामवाने उक्त परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. तद्नींतर ववद्यापीठ
पररपत्रक ददनाींक ०१/०७/२०२० अन्वये द्ववतीय वषम आयुवेद, युनानी पदवी अभ्यासक्रमाच्या
परीक्षा ददनाींक १७/०८/२०२० पासून ननयोजजत केले असल्याचे आणण ददनाींक ०२/०७/२०२०

रोजीच्या पररपत्रकान्वये प्रथम वषम आयव
ु ेद, यन
ु ानी, होभमओपॅथी पदवी अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा
ददनाींक २९/०८/२०२० पासून ननयोजजत केल्या असल्याचे वेळापत्रक जादहर करण्यात आले होते.

तद्नींतर ववद्यापीठ पररपत्रक ददनाींक २१/०७/२०२० आणण २३/०७/२०२० अन्वये आयुवेद,
होभमओपॅथी, युनानी या प्रथम ते चतुथम वगामच्या पदवी परीक्षा पढ
ु े ढकलण्यात आल्याचे सवम
महाववद्यालयाींना कळववण्यात आले होते.

आता, महाराषर आरोग्य ववज्ञान ववद्यापीठ, नाभशक याींनी पररपत्रक ददनाींक २५/०९/२०२०,

तसेच, शुजध्दपत्रक ददनाींक २१/१०/२०२० अन्वये ववद्यापीठ उन्हाळी २०२०-प्रथम वषम, द्ववतीय
वषम व तत
ू म अभ्यासक्रम व ववववध ववद्यापीठ सींलजग्नत पदववका व पदव्यत्त
ु र
ृ ीय वषम पदवीपव
अभ्यासक्रमाींचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे.
(३) परीक्षा रद्द करण्याबाबत ववववध ननवेदने प्राप्त झाली आहे त.

(४) कोववड-१९ या साथरोगाच्या पाश्वमभूमीवर महाराषर आरोग्य ववज्ञान ववद्यापीठाच्या परीक्षा
णेण्याबाबत शासन पत्र ददनाींक २४/०६/२०२० अन्वये वेळापत्रकाच्या अनुषींगाने सच
ू ना दे ण्यात
आल्या होत्या.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
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खासगी महाववद्यालयात प्रवेश घेतले्या वैद्यिीय अभ्यासक्रमाचे
(२२)

ववद्याथ्यावना शु्ि प्रनतपूती ममळण्याबाबत.

११५२४ (०९-०९-२०२०).

श्री.साांजय पोतनीस (िमलना), श्री.ननतेश राणे (िणिवली),

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पव
ू )व : सन्माननीय वैद्यिीय मशिण माांत्री पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) खासगी महाववद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागलेले वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे अडीचशेहून
अर्धक ववद्याथती  अद्याप पयमत शुल्क प्रनतपूतती च्या प्रतीक्षेत असल्याचे ननदशमनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आरक्षणाच्या गोंधळामुळे व सातत्याने बदललेल्या ननणमयामळ
ु े शासकीय
महाववद्यालयाऐवजी खाजगी महाववद्यालयात प्रवेश घ्यावे लागलेल्या शेकडो ववद्याथ्यांना

शासनाकडून शासकीय महाववद्यालय आणण खाजगी महाववद्यालय याींच्यातील शुल्काचा र्रक

दे ण्याचे शासनाने जादहर केले होते तथावप शुल्काचा र्रक दे ण्यात आला नसून ववद्याथ्यांचे
पदहले वषम सींपले आणण खाजगी सींस्थानी दस
ु -या वषामचे लाखो रुपयाचे शुल्क मागण्याची
सरु वात केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, राज्यात एस.ई.बी.सी आरक्षण लागू केल्यामुळे बार्धत झालेल्या वैद्यकीय

व दीं त पदवी अभ्यास क्रमाच्या खुल्या प्रवगामतील ववद्याथ्यांना भशक्षण शुल्काची प्रनतपूतती 

करण्याबाबतचा प्रस्ताव, सींचालक, वैद्यकीय भशक्षण व सींशोधन, मुींबई याींनी ददनाींक २५
नोव्हें बर २०१९ रोजी वा त्यासुमारास शासनास सादर केला, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

ववद्याथ्यांना

शल्
ु क

प्रनतपत
ू ती 

तात्काळ

दे ण्याबाबत योग्य

तो ननणमय णेण्यासींदभामत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. अममत ववलासराव दे शमुख (२५-०१-२०२१) :(१), (२) व (३) शैक्षणणक वषम २०१९-२० मध्ये
आर्थमकष्ष्या दब
म ण्कातील प्रवगामस १० ्क्के आणण सामाजजक व शैक्षणणकद्ष्या मागास
ु ल

प्रवगामस १२ ्क्के आरक्षण प्रवेशामध्ये लागू करण्यात आले आहे . त्यानष
ु ींगाने वैद्यकीय पदवी
अभ्यासक्रमाकररता १०६ आणण वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी ०६ असे खुल्या
प्रवगामतील एकूण ११२ उमेदवार बार्धत झालेले आहे त. त्यासींदभामत सींचालक, वैद्यकीय भशक्षण
व सींशोधन सींचालनालय याींच्याकडून शासनास मादहती सादर करण्यात आली आहे.
त्याअनुषींगाने

शासन ननणमय ददनाींक ०९ ऑक््ोबर, २०२० नस
ु ार भशक्षण शुल्काच्या
प्रनतपत
ती 
स
द
ीं
भाम
त
ील
पात्रते
स
ाठीचे
ननकष
व
श
ल्
क
प्रनतप
त
ती 
ब
ाबतची
कायमपध्दती ननजश्चत
ू
ु
ू
करण्यात आली आहे . सदर प्रनतपूतती च्या अनष
ु ींगाने लेखाशीषम उपलब्ध करुन णेणे आणण
आर्थमक तरतूद करणे यासींदभामत पुढील कायमवाही शासन स्तरावर सुरु आहे .

(४) शासन ननणमय ददनाींक ०९ ऑक््ोबर, २०२० नुसार भशक्षण शुल्काच्या प्रनतपूतती सींदभामतील

पात्रतेसाठीचे ननकष व शुल्क प्रनतपूतती बाबतची कायमपध्दती ननजश्चत करण्यात आली आहे .
त्यानष
ु ींगाने एस.ई.बी.सी. आरक्षणामळ
ु े बार्धत झालेल्या ववद्याथ्यांची यादी वैद्यकीय भशक्षण
व सींशोधन सींचालनालय स्तरावर तयार करण्यात आली असून शासन ननणमयातील तरतुदीनुसार
पढ
ु ील कायमवाही करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
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(२३)

वैजापूर (श्ज.औराां गाबाद) तालुक्यात श्रीरामिृष्ट्ण गोदावरी सहिारी
उपसा जलमसाांचन योजना िायावश्न्वत िरणेबाबत
११६३२ (०८-०९-२०२०).
श्री.रमेश नानासाहे ब बोरनारे (सर) (वैजापरू ) :

जलसाांपदा माांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) वैजापूर (जज.औरीं गाबाद) तालक्
ु यात सन १९८७ मध्ये १४ गावातील ४ वेगवेगळ्या सहकारी

उपसा जलभसींचन सींस्था स्थापन करून नाबाडम, महाराषर राज्य सहकारी बँकेच्या मान्यतेने
औरीं गाबाद जजल्हा मध्यवतती  सहकारी बँकेकडून कजम उभारणी करून श्रीरामकृषण गोदावरी
सहकारी उपसा जलभसींचन योजना सुरु केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर योजना सन १९९०-९१ ला कायामजन्वत झाल्यानींतर या योजनेतील १४
गावातील ११ हजार एकर क्षेत्र भसींचनाखाली येऊन पररसरातील ३० गावातील पाणी ्ीं चाई दरू

होऊन पाणी ्ीं चाईवरील होणारा खचम पूणप
म णे कमी झाला होता परीं तु कालाींतराने काही ताींबत्रक
अडचणीमळ
ु े ही योजना बींद पडली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर योजना पुन्हा कायामजन्वत करण्यासाठी गोदावरी ववकास महामींडळाने ५
को्ी ८९ लक्ष रुपये अनुदान मींजूर केले असन
ू मींजूर करण्यात आलेले अनुदान अद्यापही
उक्त योजनेवर खचम करण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानस
ु ार सदर उपसा भसींचन

योजना पुन्हा कायामजन्वत करणेबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
याबाबतची सध्य:जस्थनत काय आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयाांत पाटील (२७-०१-२०२१) : (१) होय, खरे आहे. रामकृषण गोदावरी सहाकारी उपसा

जलभसींचन योजना दहे गाींव याींस दद औरीं गाबाद जजल्हा मध्यवतती  सहाकारी बँक, औरीं गाबाद
याींच्याकडून कजम णेऊन योजनेचे बाींधकाम केलेले आहे. व जलसींपदा ववभागाने र्क्त योजनेस
पाणी परवानगी ददलेली आहे .

(२) होय, सदर योजनेवरील बँकेचे कजम, ववद्यत
ु परु वठा दे यकाची थकबाकी व जलसींपदा
ववभागाची पाणी प््ीची थकबाकी न भरल्यामुळे ही योजना बींद आहे .

(३) दह योजना पुन्हा सुरु करण्याच्या ष्जष्केानातुन शासन ननणमय क्र. बैठक-२०१७/ (प्र.क्र.१९३/

२०१७) भसींचन व्यवस्थापन (म) मींत्रालय, मुींबई दद.०२/०५/२०१८ नस
ु ार शासन ननणमय अन्वये
पींप हॉऊस ्प्पा क्र.१ व २ येथील प्रत्येकी २ पींप कायामजन्वत करण्यासाठी औरीं गाबाद जजल्हा
मध्यवतती  सहकारी बँकेस रु. ५.७९ को्ी गोदावरी मराठवाडा पा्बींधारे ववकास महामींडळाच्या

उपलब्ध ननधीतन
ु अनद
ु ान म्हणन
ु मींजरु झाले. त्यापैकी रु. ४.६३ को्ी जायकवाडी पा्बींधारे
ववभाग नाथनगर (उत्तर) पैठण याींचेकडुन ददनाींक २५/०९/२०१८ रोजी औरीं गाबाद जजल्हा
मध्यवतती  सहकारी बँक, औरीं गाबाद या बँकेस दे ण्यात आले. बँकेने या ४.६३ को्ी ववतरीत

ननधीपैकी आजपावेतो रु. ४.६१५ को्ी खचम केला आहे .यात ्प्पा क्र. १ व ्प्पा २, मुख्य
रायणझींग पाईपलाईन ची दरु स्ती करण्यात आली. ही योजना कायामजन्वत करणे बाबतची सवम
कायमवाही बँके मार्मत करण्यात येते. जलसींपदा ववभागामार्मत र्क्त पाणी वापराची परवानगी
ददलेली आहे.

(४) ही योजना कायामजन्वत करण्यासाठी उपरोक्त प्रमाणे कायमवाही करण्यात आलेली आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

वव.स. ४९ (21)
श्ज्हा ननयोजन माांडळाच्या ननधीतून ५०५४ हे डखाली खचव होणारा ननधी
(२४)

पूवव
व त श्ज्हा ननयोजन माांडळािडून खचव िरणेबाबत

११६७० (०८-०९-२०२०).

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण) : सन्माननीय उप मख्
ु यमाांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जजल्हा ननयोजन मींडळाच्या ननधीतून ५०५४ या हे डखाली खचम होणारा ननधी जजल्हा
पररषदे कडे वगम करण्याचा शासनाने ननणमय णेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जजल्हा ननयोजन मींडळाच्या सदस्याींनी सूचववलेल्या कामाींसाठी ननधी भमळत
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ५०५४ चा ननधी पव
म त जजल्हा ननयोजन मींडळाकडून खचम करणेबाबत शासनाने
ू व
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. अश्जत पवार (०२-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही

जजल्हा ननयोजन मींडळाच्या ननधीतन
ू ५०५४ या हे डखाली इतर जजल्हा मागांच्या ववकास व
मजबुतीकरणासाठी ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात येतो. इतर जजल्हा मागम हे जजल्हा पररषदाींच्या

अखत्यारीत येत असल्याने ५०५४ या हे डखाली जजल्हा पररषदाींना ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात
येतो. तथावप, जजल्हा ननयोजन सभमतीकडील रस्ते क्षेत्रासाठी लेखाभशषम ३०५४ व ५०५४ अींतगमत
उपलब्ध

होणाऱया ननधीतन
ग्रामीण मागम व इतर जजल्हा मागांच्या मींजूरी व
ू
अींमलबजावणीकरीता ग्राम ववकास ववभाग, शासन ननणमय क्रमाींक - जजपर २०१८/प्र.क्र.३३५/
बाींधकाम-३, ददनाींक ६/१०/२०१८ अन्वये जजल्हयाच्या पालकमींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली सभमती

गठीत करण्यात आली होती व प्रस्तुत सभमतीस अींमलबजावणी यींत्रणा ननवडण्याचे अर्धकार
प्रदान

करण्यात आले होते. त्यानस
ु ार ३०५४ ककीं वा ५०५४ लेखाभशषामखालील रस्त्याींची
कामे जजल्हा पररषद अथवा सावमजननक बाींधकाम ववभागाींकडूनही कायामन्वीत करण्याबाबत
तरतद
ू करण्यात आली होती. या ननणमयाववरुध्द उच्च न्यायालयात प्रकरण न्यायप्रववषठ असन
ू
सध्या या शासन ननणमयास स्थर्गती आहे.
(२) हे खरे नाही

(३) व (४) प्रश्न उदभवत नाही

___________

ठाणे श्ज््यातील ग्राममण भागातील श्ज्हा पररषदे च्या शाळााांिररता खरे दी िरण्यात आलेले
(२५)

प्रोजेक्टसव ननिृष्ट्ट दजावचे अस्याबाबत
११८९९ (१६-०७-२०२०).
श्री.दौलत दरोडा (शहापूर) :
सन्माननीय ग्रामवविास माांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे जजल््यातील ग्राभमण भागातील जजल्हा पररषदे च्या शाळाींना डडजज्ल करण्यासाठी

प्रोजेक््सम पुरववण्याबाबत सन २०१९ मध्ये वा त्या दरम्यान ननववदा प्रकक्रया राबवून केजीएम

भसस््ीम सोल्यश
ु न या परु वठादारास हे कींत्रा् दे ण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरहू परु वठादाराकडून चायनाच्या HIVIST-P९ या कींपनीचे जवळपास १४४
प्रोजेक््सम ठाणे ग्रामीण भागातील १४४ शाळाींना पुरववण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास,

सदरहू प्रोजेक््सम हे अत्यींत दय्ु यम दजामचे असल्याने सवम प्रोजेक््सम
सद्य:जस्थतीत वापरात नसल्याने या प्रकरणी सींबींर्धत चायननज कींपनीशी सींपकम साधला असता
प्रोजेक्समचा असा कोणताच परु वठा सदरहू कींपनीकडून भारतात केला नसल्याचा तसेच

वव.स. ४९ (22)
केजीएम भसस््ीम सोल्यश
ीं नसल्याचे सींबींर्धत कींपनीकडून
ु न या पुरवठादाराशी कोणताच सींबध
ननदशमनास आणले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी खरे दी प्रकक्रया करताना ननयक्
ु त केलेल्या ताींबत्रक सभमती मधील
मुख्य लेखा व ववत्त अर्धकारी, भशक्षणार्धकारी, ताींबत्रक सहाय्यक सल्लागार, भशक्षक याींनी
सींबींर्धत पुरवठादारासोबत सींगनमत करून अत्यींत ननकृष् दजामच्या व बनाव् प्रोजेक््समना
मींजूरी दे वून को्यवधी रूपयाींचा आर्थमक गैरव्यवहार केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
त्यानस
ु ार या प्रकरणाची तपासणी लाचलच
ु पत खात्याकडून करून सींबींर्धत दोषीींवर र्ौजदारी

गुन्हे दाखल करून त्याींनी केलेल्या अपहाराची रक्कम त्याींचेकडून वसुल करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हसन मुश्रीफ (०२-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे.

(३) हे खरे नाही.
(४) हे खरे नाही.
(५) मा. ववभागीय आयुक्त, कोकण ववभाग नवी मुींबई कायामलयाकडून चौकशी सभमती गठीत
केलेली आहे .

(६) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
मुाांबई ववमानतळावर चीन मधून येणाऱ्या प्रवाशााांच्या िेले्या श्स्क्रननाांगबाबत
(२६)

१२०२६ (०९-०९-२०२०).

श्री.चेतन तुपे (हडपसर), श्री.सुननल हटाांगरे (वडगाव शेरी),

श्री.हदलीप मोहहते-पाटील (खेड आळाां दी), श्री.अशोि पवार (मशरुर) :

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुटुाांब ि्याण माांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई ववमानतळावर चीनमधून येणाऱया प्रवाशाींची ददनाींक २३ जानेवारी २०२० रोजी

पासून तपासणी केली असता १७३९ रुग्णाींचे जस्क्रननींग करण्यात आले, त्यात मुींबईचे तीन तर
पुण्याचे तीन असे भमळून सहा व्यक्ती कोरोन सींभशयत असल्याचे आढळून आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, कोरोन आजाराचा प्रादभ
ु ामव रोखण्यासाठी शासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजेश टोपे (२५-०१-२०२१) :(१) हे अींशत: खरे आहे .
कोरोना आजार डडसेंबर २०१९ मध्ये चीनमधील वुहान शहरात सवम प्रथम आढळला. या
प्रदे शातन या नवीन आजाराचा सींसगम आपल्या दे शात येऊ नये या साठी आींतरराषरीय
ववमानतळावर चीनमधुन येणा-या प्रवाशाींचे जस्क्रननींग सुरु करण्यात आले.

वव.स. ४९ (23)
ददनाींक २३ जानेवारी २०२० पयंत एकुण ८ ववमानातुन आलेल्या १७८९ प्रवाशाींची तपासणी
करण्यात आली होती. त्यापैकी कोणालाही थममल जस्क्रननींग मध्ये ताप आढळला नाही. या

प्रवाशाींपक
ै ी महाराषरातील ६ प्रवासी होते. त्यापैकी मींब
ु ईचे ३ व पण
ु े येथील ३ होते. हे प्रवासी

कोरोना सींशनयत नव्हते. तथावप ते कोरोना साथ सुरु असलेल्या भागातुन आल्यामुळे पुढील १४
ददवसाींकररता त्याींना सवेक्षणाखाली ठे वण्यात आले.

(२) सदर चीनमधून आलेले प्रवासी हे पुणप
म णे लक्षणे ववरदहत होते त्याींनी आपल्या १४
ददवसाींचा सवेक्षण कालावधी पुणम केला त्यामध्येही त्याींना कोणतेही लक्षणे आढळली नाहीत.
(३) कोरोना प्रनतबींध व ननयींत्रणासाठी पढ
ु ील उपाययोजना करण्यात आल्या आहे त.
१) बार्धत भागातुन येणा-या प्रवाशींची ववमानतळे व बींदरावर तपासणी.
२) लक्षणे असलेल्या प्रवाशाींचे ववलगीकरण

३) बार्धत भागातुन आलेल्या लक्षण ववरदहत प्रवाशाींचा १४ ददवसाींकररता पाठपुरावा.
४) फ्लयू सष्षय रुग्णाींचे सवेक्षण.

५) बार्धत रुग्णाच्या ननक् सहवाभसताींचा शोध, ननदान व ववलगीकरण.

६) बार्धत रुग्णाच्या रदहवासी भागात कीं्े नमें् क्षेत्र णोवषत करुन सवेक्षण व आवश्यकतेनुसार
मानवी हालचालीींवर ननबंध.

७) कोववड ननदानासाठी पुरेशा प्रयोगशाळा.

८) कोववड रुग्णावर उपचारासाठी बत्रस्तरीय रचनेमध्ये पुरेशी रुग्णालय, खा्ा व गींभीर
रुग्णाींसाठी आवश्यक उपचार सुववधा.

९) जोखमीच्या भागातून आलेल्या व्यक्तीींचे णरी /सींस्थात्मक पातळीवर क्वॉरीं ्ाईन.

१०) कोववड रुग्णोपचार करणा-या डॉक््सम आणण आरोग्य कममचा-याींसाठी परु े शी सींरक्षक साधने
११) औषध व साधन सामुग्रीचा परु े सा साठा.
१२) कोववड प्रनतबींध व ननयींत्रणासाठी जनतेनचे प्रबोधन.
(४)

(२७)

प्रश्न उभ्द्वत नाही.

___________

आरोग्य ववभागातील िमवचाऱ्यााांना ववमा साांरिणाची मुदत वाढववणेबाबत.

१२१५४ (१४-०९-२०२०).

श्री.ववक्रममसाांह सावाांत (जत) :

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुटुाांब ि्याण माांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आरोग्य ववभागात काम करणाऱया कममचाऱयाींना शासनाने रुपये ५० लाख इतके ववमा
सींरक्षण केवळ ९० ददवसा (३ महीने) करीता ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोरोना प्रादभ
ु ामवाचा सामना ककमान एक ते दोन वषम करावा लागणार असून
त्याच्याशी प्रत्यक्ष जीवावर उदार होऊन लढा दे णाऱया आरोग्य कममचाऱयाींना ९० ददवसानींतरही
शासन ववमा सींरक्षण दे णार आहे काय,

(३) असल्यास, आरोग्य ववभागातील कममचाऱयाींना ववमा सींरक्षणाची मद
ु त वाढववणेबाबत
शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. राजेश टोपे (२५-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे .

कोववड -१९ सवेक्षण, उपचार याकररता कायमरत आरोग्य कममचा-याींना शासनाने रु.५० लाख
इतके ववमा सींरक्षण दद.२८.०३.२०२० च्या भारत सरकारच्या आदे शानुसार ९० ददवसाींकररता होते

वव.स. ४९ (24)
तथावप, केंद्र सरकारच्या २६ जन
ू २०२० च्या आदे शानुसार त्यास ९० ददवसाींची मुदतवाढ
दे ण्यता आली आहे .

(२) सध्या या ववमा योजनेस ९० ददवसाींची म्हणजेच माहे ३१ डडसेंबर, २०२० अखेरपयंत
मुदतवाढ दे ण्यात आली आहे . आरोग्य कममचा-याव्यनतररक्त कोरोनाच्या सावमबत्रक साथीमध्ये

सवेक्षण, शोध, माग काढणे, प्रनतबींध, चाचणी, उपचार व मदत कायम याींचेशी सींबींर्धत कतमव्य

बजाववत असताना कममचा-याचा दद
ु े वाने मत्ृ यू झाल्यास आपत्कालीन सेवेतील कममचा-याींसाठी
ववत्त ववभागाने दद.२९ मे, २०२० रोजी ननगमभमत केलेल्या शासनननणमयानुसार या कममचा-याींना

५० लाखाचे ववमा सींरक्षण /सानग्र
ु ह अनज्ञ
ु ेय करण्यात आले आहे .
(३) दद.२६ जून, २०२० च्या केंद्र सरकारच्या आदे शानुसार या योजनेची मुदत ९० ददवसाींनी
माहे ३१ डडसेंबर, २०२० अखेरपयंत वाढववण्यात आली आहे.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

श्ज्हा सामान्य रुग्णालय बुलढाणा येथील महहला प्रसुनत ििाच्या दरु वस्थेबाबत
(२८)

१२२८५ (१४-०९-२०२०).

श्री.राजेश एिडे (मलिापूर) :

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुटुाांब ि्याण माांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) जजल्हा सामान्य रुग्णालय, बुलढाणा येथील मदहला प्रसुनत कक्षाची

दरु वस्था झाली

असल्याने मदहला रुग्णाींची गैरसोय होत असल्याची बाब ददनाींक १५ जन
ू २०२० रोजी व त्या
सुमारास ननदशमनास आली, खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त रुग्णालयामधील मदहला प्रसूती कक्षाच्या आत मध्ये वराह प्रवेश
करीत असून शस्त्रकक्रया ववभागातील व पररसरातील रक्त प्राषण करीत असल्याची गींभीर बाब
ददनाींक २३ जन
ू २०२० रोजी वा त्या सम
ु ारास ननदशमनास आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय चौकशीत काय ननषपन्न झाले,
(४) असल्यास, जजल्हा सामान्य रुग्णालय, बुलढाणा येथील स्त्री प्रसुती कक्षाच्या सुरक्षक्षतेकडे
दल
म
करण्या-या सींबर्धतावर कारवाई करण्यासह व मदहला रुग्णाींच्या सुरक्षक्षतेसींदभामत
ू क्ष
शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजेश टोपे (२-०२-२०२१) : (१) नाही,हे खरे नाही.
(२) नाही.हे खरे नाही.
रुग्णाच्या नातेवाईकाींनी बाहे र ्ाकलेले पॅड वराहाींनी प्रसुती कक्षा जवळील व-हाींड्यात आणलेले
होते.

(३) जजल्हा शल्यार्चककत्सक याींनी चौकशी केली आहे.

चौकशीमध्ये रुग्णाचे नातवाईकाींनी बाहे र ्ाकलेले पॅड वराहाींनी प्रसुती
हाींड्यात आणलेले होते.

कक्षा

जवळील व-

(४) जजल्हा शल्य र्चककत्सक,बल
ु ढाणा याींनी सुरक्षा रक्षक व कममचारी याींना ज्ञापन दे वुन
खल
ु ासा मागववण्यात आलेला आहे ,खल
ु ासा प्राप्त् होताच पढ
ु ील प्रशासककय कायमवाही करण्यात
येईल.
(५) प्रश्न उदभवत नाही.

___________

वव.स. ४९ (25)

राज्यात िरोनाचा साांसगावने मत्ृ यू झाले्या रुग्णसेविााांच्या
िुटुबबयााांना आधथवि मदत दे ण्याबाबत

(२९)

१२४७१ (१०-०९-२०२०).
श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.िुमार आयलानी
(उ्हासनगर), श्री.सुनील राणे (बोरीवली), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माश्जवडा) :
सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुटुाांब ि्याण माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:(१) राज्यात कोरोना ववषाणूचा सींसींगामच्या काळात रुग्णसेवा दे ताना १८ डॉक््राींचा मत्ृ यू झाला
असून १२०० हून अर्धक रुग्णसेवक करोनाबार्धत झाले असल्याचे माहे जून २०२० मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, राज्यात आत्ता पयंत अत्यावश्यक सेवा बजावणाऱया ककती अर्धकारी व कममचारी

याींचा तसेच सवम सामान्य नागररकाींचा कोरोनामुळे मत्ृ यू झाला तसेच राज्यात एकूण ककती
रुग्ण पोणझद्व्ह आहे त,
(३) असल्यास, राज्यातील रुग्णसेवा दे ताना होत असलेले मत्ृ यू रोखण्यासाठी डॉक््राींना
आवश्यक सुरक्षा साधनसामुग्री उपलब्ध करून दे ण्यासह रुग्णसेवा दे ताना मत्ृ यू पावलेल्या

डॉक््राींच्या व अर्धकारी व कममचा-याच्या कु्ुबबयाींना आर्थमक मदत दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. राजेश टोपे (२५-०१-२०२१) :(१) हे अींशत: खरे आहे .

दद. २२ जल
ु ै, २०२० च्या आकडेवारीनस
ु ार राज्यात कोरोना ववषाणच्
ू या सींसगामच्या काळात
रुग्णसेवा दे ताना १० डॉक््सम, २ नसेस व ३३ इतर सींवगामतील कममचा-याींचा मत्ृ यू झाला आहे
तर एकूण ३५१० डॉक््सम, नसेस आणण इतर रुग्णसेवक कोरोना बार्धत आढळले आहे त.
(२) दद.२२ जुल,ै २०२० च्या आकडेवारीनस
ु ार राज्यात अत्यावश्यक सेवा बजावणा-या ४५
अर्धकारी व कममचारी याींचा मत्ृ यू झाला असून, दद.२४ जुलै, २०२० पयंत राज्यात ३ लाख ५७
हजार ११७ रुग्ण आढळले असन
ू त्यापैकी १३,१३२ रुग्णाींचा मत्ृ यू झाला आहे .
(३) रुग्ण सेवा दे णा-या डॉक््र, नसेस आणण इतर रुग्णसेवकाींना पी पी ई कक्स ्, एन ९५

मास्क, सजजमकल मास्क आदद आवश्यक सींरक्षक साधन सामुग्री पुरेशा प्रमाणात पुरववण्यात

येत आहे . प्रधानमींत्री गरीब कल्याण पॅकेज योजनेअींतगमत कोववड आजारावर तपासणी व

उपचार करणा-या सवम डॉक््सम व इतर सवम सींबींर्धताींना ववमा सींरक्षण अनुज्ञेय आहे . या योजने
अींतगमत रु.५० लाख इतक्या रकमेचे ववमा कवच अनज्ञ
ु ेय करण्यात आलेले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

इगतपुरी-त्रयाांबिेश्वर (श्ज.नामशि) येथील मसाांचन प्रि्प आणण िालवे,
(३०)

पाटबाांधारे यााांची दरु
ु स्ती िरण्यासाठी ननधी माांजूर िरणेबाबत

१२६४८ (१०-०९-२०२०).

श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी) : सन्माननीय जलसाांपदा

माांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) इगतपूरी-त्र्यींबकेश्वर (जज.नाभशक) येथे अनेक मोठे , मध्यम व लणु भसींचन प्रकल्प असून
या प्रकल्पाींनामध्ये गळती होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ४९ (26)
(२) असल्यास, जलसपींदा ववभागातींगत
म इगतपूरी आणण त्र्यींबकेश्वर तालुक्यात ४ मोठे , १
मध ्यम व १० लणु असे एकुण १५ पुणम झालेले प्रकल्प असन
ू या प्रकल्पाींच्या भसींचन ववमोचक
द्वारे /आपात्कालीन द्वारे यातन
गळती
होत
असल्याचे
ननदशम
नास आले आहे, हे ही खरे आहे ,
ू
(३) तसेच, मोठे /मध्यम प्रकल्पाींच्या गळती दरु
ु स्तीकररता आवश्यक कामे सन २०१९-२० मध्ये
ववशेष दरु
म प्रस्ताववत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
ु स्तीतींगत

(४) असल्यास, या दरु
ु स्तीस झालेला मागील खचामचा तपशील णेऊन इगतपुरी-त्र्यींबकेश्वर

येथील भसींचन प्रकल्प आणण कालवे, पा्बींधारे याींची तात्काळ दरु
ु स्ती करण्यासाठी ननधी मींजूर
करणेबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. जयाांत पाटील (२९-०१-२०२१) : (१) होय अींशत: खरे आहे .

(२) सदर गळती धरणाचे मख्
ु य ववमोचक, स्लई
ू स दरवाजे व परू ननयींत्रक दरवाजे यातन
ू होते.
(३) मोठया, मध्यम व लपा प्रकल्पाचे ववशेष दरु
ु स्तीसाठी सन २०१९-२० मध्ये रु.७६.११ लक्षची
तरतूद करण्यात आली आहे .

(४) इगतपूरी व त्र्यींबकेश्वर तालुक्यातील गळती असलेल्या १ मोठी व ३ लणुपा्बींधारे

प्रकल्पाींची कामे ववशेष दरु
ु स्तीअींतगमत प्रस्ताववत करण्याच्या अनुषींगाने महामींडळ स्तरावर
आवश्यक कायमवाही प्रगतीपथावर आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

औराां गाबाद येथील शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय व रुग्णालयात पदहायुत्तराचे मशिण
(३१)

घेणाऱ्या ननवासी डॉक्टरााांचे ववद्यावेतन प्रलाांबबत असलेबाबत

१२७७६ (१४-०९-२०२०).

श्री.प्रदीप जैस्वाल (औराां गाबाद मध्य) : सन्माननीय वैद्यिीय

मशिण माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय महाववद्याल व रुग्णालयात वैद्यकीय भशक्षण णेऊन
पदव्युत्तराचे भशक्षण णेणाऱया डॉक््राींची सींख्या जवळपास ३५० ते ४०० इतकी आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर ननवासी डॉक््राींना दोन मदहन्याींपासून ववद्यावेतन भमळाले नसल्याचे माहे
माचम, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे , हे दह खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पदव्युत्तराचे भशक्षण णेणाऱया डॉक््राींना ववद्यावेतन वाढवून भमळण्याबाबतची

मागणी असताना दे णखल ननवासी डॉक््राींना सद्यजस्थत भमळणारे ववद्यावेतन न भमळाल्याने
आर्थमक अडचणीमुळे त्याींना अनेक समस्याींना सामोरे जावे लागत असल्याचे ननदशमनास आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास, औरीं गाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालयात वैद्यकीय

भशक्षण णेऊन पदव्युत्तराचे भशक्षण णेणाऱया डॉक््राींचे ववद्यावेतन तात्काळ अदा करणेसह
वाढीव ववद्यावेतनही भमळावे या मागणीबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. अममत ववलासराव दे शमुख (२५-०१-२०२१) :(१) शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय,

औरीं गाबाद येथे पदव्युत्तर भशक्षण णेणाऱया कननषठ ननवासी -१,२,३ या ववद्याथ्यांची एकूण
सींख्या ४३९ इतकी आहे.

वव.स. ४९ (27)
(२) नाही, हे खरे नाही.

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, औरीं गाबाद येथील पदव्युत्तर भशक्षण णेणाऱया ननवासी
डॉक््राचे ववद्यावेतन ननयभमतपणे अदा करण्यात आलेले आहे. ननवासी डॉक््राींचे माहे

माचम,२०२० ते सप््ें बर,२०२० पयंतचे ववद्यावेतन अदा करण्यात आले असून कोणत्याही
मदहन्याचे ववद्यावेतन प्रलींबबत नाही.

(३) व (४) शासनाने वेळोवेळी ननगमभमत केलेल्या मागमदशमक सूचनाींनस
ु ार तसेच सदर
ववद्याथ्यांचे ववद्यावेतन अदा करण्यासाठी बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेल्या

अनद
ु ानातन
ू ववद्याथ्यांना ववद्यावेतन अदा करण्यात आलेले आहे. सबब, याबाबत कोणतीही
कायमवाही प्रलींबबत नाही.
शासन

ननणमय

ददनाींक

०२/०९/२०२०

अन्वये

राज्यातील

शासकीय

वैद्यकीय

व

दीं त

महाववद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे ववद्याथती  (कननषठ ननवासी १/२/३ व वररषठ
ननवासी १/२/(३) याींच्या ववद्यावेतनात ददनाींक ०१ मे,२०२० पासन
ू प्रनतमहा रुपये १०,०००/इतकी ठोक वाढ लागू करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही

___________
िोठा (ता.िळाां ब, श्ज.यवतमाळ) येथील प्राथमीि आरोग्य िेंद्रावर
(३२)

१२९३८ (१७-०७-२०२०).

अाांतःरूग्णसेवा बाांद अस्याबाबत.

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव) : सन्माननीय साववजननि आरोग्य

व िुटुाांब ि्याण माांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कोठा (ता.कळीं ब,जज.यवतमाळ) येथे प्राथमीक आरोग्य केंद्राची प्रशस्त ईमारत बाींधण्यात
आली असन
ू सदर आरोग्य केंद्रात दहा ते पींधरा गावाींच्या पररसरातमधील रुग्ण येत असन
ू तेथे
रूग्णा कररता अींतररूग्ण सेवा बींद असल्याने पररसरातुन येणा-या

रूग्णाींची गैरसोय होत

असल्याचे ददनाींक २० मे २०२० रोजी वा त्यासुमारास ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, येथील आस्थापनेवर ११ पदे मींजूर असून दे णखल तेथे तीन कममचारी कायमरत
आहे त व सदर केंद्राला स्वतींत्र दजाम दे ण्यात आला नसन
ू कममचा-याींचे ननयभमत वेतन इतर
प्राथभमक आरोग्य केंद्रातून करण्यात येते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्राथभमक आरोग्य केद्रात पररसरातील रूग्णाकररता आींतररूग्ण सेवा सुरु
करणे, स्वतींत्र दजाम दे णे,दे खभाल दरू
ु स्ती कररता ननधी,कममचा-याींचे वेतन प्राथभमक केंद्रावर

ननयीमत करणे ई.सुववधा भमळण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. राजेश टोपे (२-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे अींशत: खरे आहे .

प्राथभमक आरोग्य केंद्रामध्ये १५ पदे असून सद्यजस्थतीत ३ ननयभमत पदे व १ पद
प्रनतननयुजक्तवर भरण्यात आले असून उवमरीत पदे ररक्त आहे त.

(३) प्राथभमक आरोग्य केंद्रातील ननयमीत पदे भरण्याकरीता जजल्हा पररषदे मार्मत जादहरात
प्रभसध्द करण्यात आलेली आहे .तथापी पदभरतीबाबत शासन आदे श नसल्याने पदभरती झालेली

वव.स. ४९ (28)
नाही.तसेच प्राथभमक आरोग्य केंद्रातील कींत्रा्ी पदे

भरण्यासाठी बबींदन
ू ामावली प्रमाणीत
करण्याकरीता मा.सहा.आयुक्त (मागास वगम कक्ष), आयुक्त कायामलय, अमरावती याींचेकडे सादर
केलेली आहे .

नववन प्राथभमक आरोग्य केंद्र, कोठा येथील कायमरत कममचा-याींचे मींजूर पदे ही पींचायत राज
सेवाथम प्रणालीमध्ये समाववषठ करणेबाबत प्रस्ताव जजल्हापररषदे मार्मत ग्राम ववकास ववभागास
सादर केला आहे .

(४) प्रश्न उदभवत नाही.

___________

आष्ट्टी (शहीद) (ता.आवी,श्ज.वधाव) येथील ग्रामीण रूग्णालयातील ररक्त पदे भरतीसाांदभावत
(३३)

१३००१ (१४-०९-२०२०).

श्री.दादाराव िेचे (आवी) : सन्माननीय साववजननि आरोग्य व

िुटुाांब ि्याण माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आष्ी (शहीद) (ता.आवती , जज.वधाम) येथील ग्रामीण रूग्णालयात डॉक््र, ्े जक्नशीयन व
इतर पदे ररक्त असून १०८ क्रमाींकाची रूग्णवाहीका रुग्णाींना उपलब्ध होत नाही, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त ग्रामीण रूग्णालयात डॉक््र, ्े जक्नशीयन व इतर ररक्त पदाींची तात्काळ
भरती करण्यासह १०८ क्रमाींकाची रूग्णवाहीका रुग्णाींना उपलब्ध करून दे ण्यासींदभामत शासनाने
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजेश टोपे (२९-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
ग्रामीण रुग्णालय आष्ी, जज.वधाम येथे ग्-अ ते ग्-ड सींवगामची एकुण २३ पदे मींजरु असन
ु
त्यापैकी ८ पदाींवर ननयभमत अर्धकारी / कममचारी कायमरत आहे त व ८ पदाींवर कींत्रा्ी तत्वावर

कममचारी कायमरत आहे त. सदर रुग्णालयात उपलब्ध वैद्यकीय अर्धकारी, कममचारी याींचेकडुन
रुग्णाींना आरोग्य सेवा पुरववली जाते.

सद्यजस्थतीत प्राथभमक आरोग्य केंद्र, अींतोरा येथील १०२ क्रमाींकाची रुग्णवाहीका व आष्ी
तालुक्यातील १०८ क्रमाींकाची रुग्णवाहीका उपकेंद्र, तळे गाव (शामज पींत) येथे उभी राहत असुन
या दोन्ही रुग्णवाहीका ग्रामीण रुग्णालय, आष्ी येथे येणाऱया गरोदर माता व आपात्कालीन
रुग्णाींना सींदभभमत करण्याकररता उपलब्ध आहे त.
(२) महाराषर वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ (वेतनस्तर एस २(३) सींवगामतील ववशेषज्ञाींची
एकुण ११७ ररक्त पदे सरळसेवन
े े भरती करणेसींदभामत

दद. २५.०१.२०२० रोजी जादहरात

दे ण्यात आली असून ननवड प्रकक्रयेची कायमवाही सुरु आहे.

जजल्हा शल्य र्चककत्सक व ववशेषज्ञ सींवगामतील (वेतनस्तर एस२ (३) पदावरील पदोन्नतीची
कायमवाही शासन स्तरावर सुरु आहे .

शासन ननणमय दद. ०३.१२.२०१८ अन्वये सींबींर्धत जजल्हार्धकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली सभमती
गठीत करुन वैद्यकीय अर्धकारी ग् अ (वेतनस्तर एस २०) सींवगामच्या ररक्त पदाींवर कींत्रा्ी
पध्दतीने एकबत्रत मानधनावर ननयुक्ती करण्यास मान्यता दे ण्यात आली असून त्यानुसार
जजल्हास्तरावर कायमवाही सुरु आहे .

वव.स. ४९ (29)
नागपूर पररमींडळातील ननयभमत प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ, क्ष-ककरण तींत्रज्ञ तसेच औषधी ननमामण

अर्धकारी या ताींबत्रक सींवगामतील कममचाऱयाींचे ररक्त पदाींवर ननयभमत कममचारी उपलब्ध करुन
दे ण्याकररता दद. २२.०२.२०१९ रोजी जादहरात दे ण्यात आली असन
ु पदभरतीची प्रकक्रया सरु
ु
आहे .

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
िोववड - १९ या आजाराच्या रुग्णावर होणारे उपचार हायवस्थेमधील त्रट
ु ीबाबत
(३४)

१३०४० (१०-०९-२०२०).

श्रीमती मोननिा राजळे (शेवगााांव - पाथडी) :

सन्माननीय

साववजननि आरोग्य व िुटुाांब ि्याण माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोववड - १९ या आजाराच्या रुग्णावर अनतशय वाई् पध्दतीने होणारे उपचार व मत
ृ दे हाींची
हे ळसाींड होत असल्याींच्या मुद्दयावर मा. सवामच्च न्यायालयाने महाराषरासह इतर चार राज्याींना
नो्ीस बजावली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासकीय रुग्णालयात खा्ा उपलब्ध असताींना कोरोना रुग्णाींना दाखल करुन
न णेण,े या रुग्णाींवर वाई् पध्दतीने उपचार होत असणे तसेच वें्ीग एररया व वाडामबाहे र
मत
ृ दे ह ठे वून मत
ृ दे हाींची हे ळसाींड होत असणे, रुग्णाचे मत्ृ यूनींतर त्याींचे कु्ुींबाना मादहती न दे णे
याबाबत सवामच्च न्यायालयाने महाराषरातही गींभीर पररस्थीती असल्याचे नमूद केले आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त बाबीमध्ये शासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजेश टोपे (२५-०१-२०२१) :(१) होय, हे खरे आहे .
दद.१२.०६.२०२०

रोजी

सवोच्च्

न्यायालयाने

कोववड-१९

रुग्णाींच्या

उपचार

व्यवस्थेमधील

त्रु्ीींबाबत ददल्ली आणण महाराषरासह काही राज्याींना सम
ू ो्ो रर् वपद्शन ७/२०२० द्वारे
शपथपत्र दाखल करण्याबाबत कळववले आहे .
(२) हे अींशत: खरे आहे .

महाराषरासह इतर राज्यामध्ये कोववड-१९ रुग्णाींवर अर्धक सींवद
े नशीलतेने उपचार व्हावेत
आणण

मत
ृ दे हाींवर

सम्नानाने

न्यायालयाने नोंदववला होता.

अींनतम

सींस्कार

केले

जावेत,

असा

अभभप्राय

मा.सवोच्च

(३) शासनाने मा.सवोच्च न्यायालयाने ददलेल्या ननदे शानस
ु ार १ जुल,ै २०२० रोजी शासन ननणमय
ननगमभमत केला असन
ू त्यानस
ु ार कोववड-१९ रुगणाीं उपचार दे णा-या सवम रुग्णालयाींची ननयभमत
पणे तपासणी करण्यासाठी जजल्हार्धका-याींच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञाींची सभमती स्थापन करण्यात

आलेली आहे . मुींबई मनपासाठी ही सभमती महानगरपाभलका आयक्
ु ताींच्या अध्यक्षेखाली स्थापान
करण्यात आलेली आहे. या सभमतीची जबाबदारी पुढीलप्रमाणे आहे .
१) कोववड - १९ रुग्णालयाींना ननयभमत भे्ी दे ण.े

२) या रुग्णालयातील ववलगीकरण कक्ष, आयसीयू, इतर कागदपत्र तपासणे.
३) सीसी द् व्ही र्ु्े ज तपासणे
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४) रुग्णालयाींना अचानक भे्ी दे णे.

५) रुग्णालय भे्ीचा अहवाल राज्यस्तरावर सादर करणे.

६) रुग्णालय आणण रुग्ण उपचार यींत्रणेत करावयाच्या सध
ु ारणेबाबत रुग्णालयाींना भशर्ारसी
दे णे आणण या भशर्ारशीींची अींमलबजावणी होते आहे ककीं वा नाही याबाबत खातरजमा करणे.
याभशवाय दद.१३ मे, २०२० रोजीच्या पररपत्रकान्वये कोववड-१९ या महामारीच्या पररजस्थतीमध्ये
मत
ृ दे ह हाताळण्याबाबत सूचना ननगमभमत केल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

पुणे श्ज्हयातील खडिवासला प्रि्पाच्या िालवा दरू
ु स्तीसाठीच्या
(३५)

अाांदाजपत्रिााांना मान्यता ममळण्याबाबत

१३०७४ (०९-०९-२०२०).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहूल िुल (दौंड) :

सन्माननीय जलसाांपदा माांत्री पढ
ु ील

(१) पण
ु े जजल्हातील खडकवासला प्रकल्पाचे नवीन कालव्याच्या ववतररका दरु
ु स्तीसाठी सम
ु ारे

२१ को्ी रुपये व जुना (बेबी) कालवा दरू
ु स्तीसाठी सुमारे ८० को्ी रुपयाींची अींदाजपत्रके
मान्यतेकररता माहे र्ेब्रुवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान सादर करण्यात आली आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर अींदाजपत्रकाींना मान्यता दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा
करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयाांत पाटील (२९-०१-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे .
नवीन मुठा उजवा कालव्याच्या ववतरीका क्र. २२,२३,२५,२६,३२,३५ व भभगवण शाखा

कालव्याच्या कक.मी. १ ते २०, २१ ते २८ व २९ ते ३५ च्या दरु
ु स्तीची एकुण ९ अींदाजपत्रके

ववस्तार व सध
ु ारणा अींतगमत (रक्कम रु. २१.३१ को्ी) महामींडळाचे दद. २५.०७.२०१९ चे
पत्रान्वये प्रशासकीय मान्यता भमळणेबाबत शासनास सादर करण्यात आली आहे त. त्यावर

शासनाने दद. ०९.१२.२०१९ च्या पत्रान्वये णेतलेल्या शे-याींची पत
म ा क्षेत्रीय स्तरावर प्रगतीत
ू त
आहे .

जन
ु ा मठ
ु ा उजवा कालवा (बेबी कालवा) कक.मी. २९ ते १०९ मधील अस्तरीकरण कामाची

(रक्कम रु. ८३.१०) को्ी कामाची अींदाजपत्रके प्रदे श कायामलयास सादर करण्यात आली होती.

त्यापैकी कक. मी. ३२ ते ४१ मधील अस्तरीकरण कामाच्या रु. २३.९९ को्ी रकमेस भसींचन
पुनस्थामपना ननधी अींतगमत ताींबत्रक मान्यता प्रदान केली असन
ू त्या कामाची ननवीदा प्रकक्रया
क्षेत्रीय स्तरावर हाती णेण्यात आली आहे.

(२) नवीन मठ
ु ा उजवा कालव्याच्या ववतरीका क्र. २२,२३,२५,२६,३२,३५ व भभगवण शाखा
कालव्याच्या कक.मी. १ ते २०, २१ ते २८ व २९ ते

३५ च्या दरु
ु स्तीची एकुण ९ अींदाजपत्रके
ववस्तार व सुधारणा अींतगमत (रक्कम रु. २१.३१ को्ी) महामींडळाचे दद. २५.०७.२०१९ चे
पत्रान्वये प्रशासकीय मान्यता भमळणेबाबत शासनास सादर करण्यात आली आहे त. त्यावर

शासनाने दद. ०९.१२.२०१९ च्या पत्रान्वये णेतलेल्या शे-याींची पत
म ा क्षेत्रीय स्तरावर प्रगतीत
ू त
आहे .
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जुना मुठा उजवा कालवा (बेबी कालवा) कक.मी. ३२ ते ४१ मधील अस्तरीकरण कामाच्या रु.

२३.९९ को्ी रकमेस भसींचन पुनस्थामपना ननधी अींतगमत ताींबत्रक मान्यता प्रदान केली असून त्या
कामाची ननवीदा प्रकक्रया क्षेत्रीय स्तरावर हाती णेण्यात आली आहे
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
िोरोना आजाराचे सदोष अहवाल दे णाऱ्या खासगी प्रयोग शाळे वर िारवाई िरणेबाबत
(३६)

१३०९५ (१०-०९-२०२०).

श्री.ममहीर िोटे चा (मल
ु ाांड
ु ) : सन्माननीय साववजननि आरोग्य

व िुटुाांब ि्याण माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषरात मुबींई सह खासगी प्रयोग शाळे ने कोरोना आजाराच्या अनेक सदोष अहवाल
ददले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, ठाणे शहरातील एका खासगी प्रयोगशाळे ने ४४ सींशनयताींच्या चाचण्या सदोष
आल्याचे ददनाींक १५ मे, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कोरोना चाचणीचे सदोष अहवाल दे णाऱयावर खासगी प्रयोगशाळावर शासनाने
कोणती कारवाई केली

वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे कारणे काय आहेत?
श्री. राजेश टोपे (२५-०१-२०२१) :(१) हे अींशत: खरे आहे .

या सींदभामत ठाणे आणण नवी मुींबई कायमक्षेत्रातून प्रत्येकी एक तक्रार झालेली आहे.

(२) ठाण्यातील थायरोकेअर या खाजगी प्रयोगशाळे त दद.१५.०५.२०२० रोजी ३९ कोरोना
सींशनयताींच्या चाचण्या करण्यात आल्या. यापैकी १२ रुग्णाचे अहवाल पॉणझद्व्ह आल्याचा
ननषकषम या प्रयोगशाळे ने काढला होता. मात्र या १२ पॉणझद्व्ह चाचण्याींची र्ेर तपासणी ठाणे

महानगरपाभलकेच्या सी.आर.वाडीया या लॅ ब मध्ये केली असता १२ पैकी ५ सॅम्पल र्ेरतपासणी
मध्ये ननगेद्व्ह आले होते

(३) ठाणे महानगरपाभलकेने थायरोकेअर लॅ ब सींदभामतील तक्रारी सींदभामत चौकशी केली होती व
चौकशी अींती या थायरोकेअर लॅ ब ला सॅम्पल णेण्यापासून मनाई करण्यात आली होती. तथावप,

सदर लॅ बने मा. उच्च न्यायालय, मुींबई येथे यार्चका क्र.W.P.ASDB-LD-VC-८८ of २०२०

दाखल करुन महानगरपाभलकेने थायरोकेअर लॅ बचे म्हणणे ऐकून घ्यावे. असा आदे श पाररत
केला त्यानुसार सन
ु ावणी अींती थायरोकेअर लॅ बला “यार्चकाकताम याींनी पन
ु श्च
दद.२९.०६.२०२०पासून व्यवसाय करण्यास मुभा दे ण्यात येत आहे . परीं तू व्यवसाय करताना
भारत सरकार महाराषर शासन, आयसीएमआर आणण ठाणे महानगरपाभलका याींनी वेळोवेळी
ददलेले ददशा ननदे श, ननयम, अ्ी व शतती  याींचे का्े कोर पालन होवून व्यवसाय करण्यता
यावा” अशी समज दे वन
ू सॅम्पल णेण्याची परवानगी दे ण्यात आली ठाणे महानगरपाभलकेच्या
सदर समज आदे शाववरुध्द मे. थायरोकेअर लॅ बने पुन्हा यार्चका क्र. W.P.ASDB-LD-VC-१९६
of २०२० मा.उच्च न्यायालयात दाखल केली असून प्रकरण न्यायप्रववष् आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
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नागपूर महानगर पामलिेच्या माांगळवारी झोन अाांतगवत नागरी वसाहतीमध्ये
िोववड- १९ चे रुग्णालय सुरू िरण्याबाबत

(३७)

१३२५६ (१०-०९-२०२०).

श्री.वविास ठािरे (नागपरू पश्श्चम) : सन्माननीय साववजननि
आरोग्य व िुटुाांब ि्याण माांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नागपूर महानगरपाभलकेच्या मींगळवारी झोन अींतगमत के्ी नगर, फ्रेंड्स कॉलनी जवळ,

का्ोल रोड येथे नागरी वसाहती मधील ररक्त शॉवपींग मॉल मध्ये कोववड- १९ चे लागण
झालेल्या रुग्णाींसाठी रुग्णालय सरू
ु करण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रूग्णालय सरू
ु न करण्यासाठी नागररकाींनी मोठ्या प्रमाणात आींदोलने
केली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नागररकाींचा ववरोध असतानाही नागरी वस्तीमध्ये कोववड- १९ चे रुग्णालय सरू
ु
करण्याचे कारणे काय काय आहे त,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार कोणती कायमवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजेश टोपे (२५-०१-२०२१) :(१) हे अींशत: खरे आहे ,
मींगळवारी झोन अींतगमत के.्ी.नगर को्ोल रोड येथील वाणणज्यीक इमारतीमध्ये सावमजननक
आरोग्य सेवेच्या ष्ष्ीने कोववड -१९ बार्धत मध्यम स्वरुपाच्या रुग्णाींच्या उपचाराकररता
कोववड आरोग्य केंद्र उभारणीचे काम हाती णेण्यात आले आहे .
(२) हे अींशत: खरे आहे .
(३) शासनाच्या बत्रस्तरीय योजने अींतगमत मध्यम स्वरुपाची लक्षणे असलेल्या कोववड रुग्णाींचे
उपचाराकररता

उद्रे कजन्य

पररजस्थतीतील

सींभाव्य

रुग्णसींख्या

ववचारात

सावमजननक आरोग्य सेवा सक्षम करणे हा हे तू आहे.

णेवन
ू

शहरातील

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
सातारा श्ज्हयात िोरोनाग्रस्त रुग्णााांवर उपचार िरण्यासाठी अधधि
प्रमाणात िेअर युननट सेंटसव स्थापन िरण्याबाबत .
(३८)

१३२९२ (१४-०९-२०२०).

श्री.हदपि चहाहाण (फलटण) :

सन्माननीय साववजननि

आरोग ्य व िुटुाांब ि्याण माांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात

कोरोना

ववषाणू

सींसगाममूळे

सातारा

जजल्हयात

कोरोना

बार्धताींची

सींख्या

ददवसेंददवस वाढत असल्याचे माहे जन
ू व जल
ु ै, २०२० मध्ये ननदशमनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सातारा जजल्हयात केवळ २० केअर युनन् सें्सम असल्याने कोरोनाग्रस्त

रुग्णाींवर उपचार करण्यात अडचणी ननमामण होत असल्याचे ददनाींक ८ जून, २०२० रोजी वा
त्यासुमारास ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ४९ (33)
(३) असल्यास, जजल्हयातील केअर युनन् सें्सम जादा प्रमाणात ननमामण करावीत अशी मागणी
कोरोनाग्रस्त व त्याींचे नातेवाईकाींकडून सावमजननक आरोग्य मींत्री, जजल्हा पालक मींत्री,

सातारा, प्रधान सर्चव, मा. सावमजननक आरोग्य ववभाग, सहसींचालक, आरोग्य सेवा,पण
ु े जजल्हा
प्रशासन तसेच जजल्हा पररषद प्रशासनाकडे करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, कोरोनाग्रस्ताींची वाढती सींख्या लक्षात णेता सातारा जजल्हयात अर्धक प्रमाणात

केअर युनन् सें्सम स्थापन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्सास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. राजेश टोपे (२५-०१-२०२१) : (१)

हे खरे आहे .

(२) सातारा जजल््यात कोरोनाग्रस्त रुग्णाींवर उपचार करण्यासाठी ८ जून, २०२० रोजी २५

कोववड -१९ ननगा केंद्र कायमरत होती. त्यामळ
ु े रुग्णाींवर उपचार करताना अडचणी ननमामण
झाल्या नाहीत.

(३) हे अींशत: खरे आहे .
वेळोवेळी

रुग्णसींख्येचा

आढावा

वाढववण्यात आली आहे .

णेऊन

आवश्यकतेनुसार

कोव्हीड

ननगा

केंद्राींची

सींख्या

(४) सातारा जजल््यात दद.२५ जुल,ै २०२० रोजी ३१ कोववड ननगा केंद्रे कायमरत आहे त.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
नवीन रुग्णालय सरु
ु िरणे व िायावश्न्वत रुग्णालयाचे श्रेणीवधवन िरण्यासाठी जोडबह
ृ त
आराखडा तयार िरण्याचे िाम प्रलाांबबत अस्याबाबत.

(३९)

१३३२५

(१७-०७-२०२०).

श्री.भास्िर

जाधव

(गुहागर) : सन्माननीय

साववजननि

आरोग्य व िुटुाांब ि्याण माांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सन २०११ च्या लोकसींख्येवर आधाररत नवीन रुग्णालय सुरु करणे व कायामजन्वत

रुग्णालयाचे श्रेणीवधमन करण्यासाठी जोडबह
ृ त आराखडा तयार करण्याचे काम गत ५ वषांपासून
सुरु आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर आराखडा तयार करण्याचे काम पण
ू त्म वास जात नसल्याने रत्नार्गरी

जजल्हयातील मौजे वावे (ता. खेड) आणण मौजे आबलोली (ता. गुहागर) येथील प्राथभमक
आरोग्य केंद्राींचे ग्राभमण रूग्णालयात श्रेणीवधमन होणे प्रलींबबत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रुग्णालयाचे श्रेणीवधमन करण्यासाठी जोडबह
ृ त आराखडा तयार करण्यास ववलींब
होत असल्याची कारणे काय आहेत,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार या कामास ववलींब
करणाऱया सींबींर्धत अर्धकाऱयाींवर कारवाई करण्यासह प्राथभमक आरोग्य केंद्राींचे ग्राभमण

रूग्णालयात श्रेणीवधमन करण्यासाठी जोडबह
ृ त आराखडा तयार करण्याची कायमवाही पूणम
होण्याच्या ष्ष्ीने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

वव.स. ४९ (34)
श्री. राजेश टोपे (२-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे .
(२), (३) व (४) सन २००१ च्या लोकसींख्येवर आधारीत जोड-बह
ृ त आराखडा मींजूर करण्यापूवती ,
मींजरू ी दे ण्यात आलेल्या रुग्णालयाींपैकी काही रुग्णालयाींच्या इमारतीची बाींधकामे अद्याप सरू
ु

आहे त.ही बाब ववचारात णेता सुरू असलेल्या रुग्णालयाींच्या इमारतीची बाींधकामे पूणम करण्यास
ननधीच्या उपलब्धतेनुसार वेळ लागत असल्याने जोड-बह
ृ त आराखडा अींनतम करण्याची
कायमवाही सरू
ु करण्यास ववलींब लागत आहे .
(५) प्रश्न उदभवत नाही.

___________
िोरोना आजारावर प्रनतबाांधात्मि लस उपलब्ध होण्याबाबत
(४०)

१३४३७ (१४-०९-२०२०).

श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माश्जवडा) :

सन्माननीय

साववजननि आरोग्य व िुटुाांब ि्याण माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील कोरोना बाधीत रुग्णाींची सींख्या कमी होण्याच्या अनुषींगाने शासनाने कोणत्या
उपाययोजना केल्या आहे त,

(२) असल्यास, या आजारावर प्रनतबींधात्मक लस उपलब्ध झाली आहे काय,
(३)

नसल्यास, या आजारावर ककती ददवसात लस उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे ?

श्री. राजेश टोपे (२५-०१-२०२१) : (१) राज्यातील कोरोना बाधीत रुग्णाींची सींख्या कमी व्हावी
आणण उद्रे क ननयींत्रणात यावा, यासाठी पढ
ु ील उपाययोजना राबववण्यात आल्या आहे त.
१) फ्ल्यू सष्षय रुग्णाींचे सवेक्षण.

२) बाधीत रुग्णाच्या ननक् सहवाभसताींचा शोध, ननदान व ववलगीकरण.
३) बाधीत रुग्णाच्या रदहवासी भागात कीं्े नमें् क्षेत्र णोवषत करुन सवेक्षण व आवश्यकतेनस
ु ार
मानवी हालचालीवर ननबंध.

४) कोववड ननदानासाठी परु े शा प्रयोगशाळा.

५) कोववड रुग्णावर उपचारासाठी बत्रस्तरीय रचनेमध्ये पुरेशी रुग्णालय, खा्ा व गींभीर
रुग्णाींसाठी आवश्यक उपचार सुववधा.

६) जोखमीच्या भागातून आलेल्या व्यक्तीींचे णरी/सींस्थात्मक पातळीवर क्वॉरीं ्ाईन.

७) कोववड रुग्णोपचार करणा-या डॉक््सम आणण आरोग्य कममचा-याींसाठी परु े शी सींरक्षक साधने.
८) औषध व साधन सामुग्रीचा पुरेसा साठा.

९) कोववड प्रनतबींध व ननयींत्रणासाठी जनतेचे प्रबोधन.
(२) व (३) आय सी एम आर ने ददलेल्या मादहती नस
ु ार सध्या भारतीय बनाव्ीच्या लसीचे
मनुषयावरील चाचणी अींनतम ्प्प्यात आहे व तातडीच्या वापरासाठी लस कींपन्याींनी केंद्र

शासनाकडे परवानगी मार्गतली आहे . केंद्र शासनाच्या ननदे शानस
ु ार लसीकरणासाठी पव
ु म प्रकक्रया
/ तयारी सुरु झालेली आहे .

___________

वव.स. ४९ (35)
राज्यात िोरोना ववषाणूच्या साांसगावच्या िाळात खासगी दवाखान्यामध्ये
व खासगी डॉक्टर रुग्णााांवर उपचार िरत नस्याबाबत

(४१)

१३५४१ (१४-०९-२०२०). श्री.सुभाष दे शमुख (सोलापूर दषिण) : सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुटुाांब ि्याण माांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात कोरोना ववषाणच्
ू या सींसगामच्या काळात खासगी दवाखान्यामध्ये व खासगी डॉक््र
रुग्णाींवर उपचार करत नसल्याचे माहे मे, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न
झाले आहे ,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार कोराना सींसगामच्या काळात रुग्णाींवर उपचार न करण्या-या खासगी
दवाखाने व खासगी डॉक््राींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राजेश टोपे (२५-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
याबाबत तक्रार प्राप्त झालेली नाही.

(२) कोववड प्रनतबींध व ननयींत्रणासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉक डाऊनच्या काळात सवम
खाजगी रुग्णालये व दवाखाने उणडे ठे वण्याबाबत सवांना सुर्चत करण्यात आले हाते.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
सााांगली श्ज्हयात आरोग्य उपिेंद्र व प्राथममि आरोग्य िेंद्र उभारणेबाबत.
(४२)

१३६०० (१७-०७-२०२०).

श्री.अननल बाबर (खानापूर) :

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुटुाांब ि्याण माांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) खानापूर, आ्पाडी व तासगाव (जज.साींगली) तालुक्यामध्ये आरोग्य उपकेंद्र उभारण्याबाबत

स्थाननक लोकप्रनतननधी सातत्याने मागणी करीत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, साींगली जजल््यातील पारे , आळसींद, माहुली (ता. खानापूर) शे्र्ळे , झरे (ता.
आ्पाडी) यादठकाणी प्राथभमक आरोग्य केंद्र होण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.आरोग्य
मींत्री याींच्याकडे ददनाींक १० जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास पत्रव्यवहाराद्वारे मागणी
केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, खानापूर, आ्पाडी, तासगाव येथे आरोग्य उपकेंद्र उभारण्यास व पारे , आळसींद,
माहुली (ता. खानापूर) शे्र्ळे , झरे (ता. आ्पाडी) यादठकाणी प्राथभमक आरोग्य केंद्र
उभारण्यास ववलींब लागण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, सद्या कोरोना सींसींगामचा वाढता प्रादभ
ु ामव पाहता आरोग्य यींत्रणा बळक्

करण्याच्या ष्ष्ीने उक्त मागणीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४९ (36)
श्री. राजेश टोपे (२५-०१-२०२१) : (१) व (२) होय,
(३) व (४)
आधारे ,

हे खरे आहे.

खानापूर, आ्पा्ी व तासगाींव या तालुक्यामध्ये सन २०११ च्या लोकसींख्येच्या

जोडबह
ृ त आराखडयात उपकेंद्रे प्रस्ताववत करण्याची कायमवाही जजल्हा पररषद साींगली

याींच्या स्तरावर

सुरु आहे .

या ववभागाच्या दद.०८.०३.२०१९ च्या शासन ननणमयान्वये अनश
ु ेषाींतगमत असलेले वव्ा, ता.

खानापूर, जज. साींगली येथील प्राथभमक आरोग्य केंद्र, मौजे आळसींद, ता. खानापूर येथे
स्थलाींतरीत करण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे .

बह
ृ तआराखडयात मौजे पारे व मौजे झरे येथे प्राथभमक आरोग्य केंद्र प्रस्ताववत करण्याची

कायमवाही जजल्हा पररषदे कडे सुरु आहे .

माहुली व शे्र्ळ येथे प्राथभमक आरोग्य केंद्र प्रस्ताववत नाहीत.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
मारे गाव (श्ज. यवतमाळ) तालक्
ु यातील गोंडबरु ााांडा येथील श्ज. प. शाळे त क्वाराां टाईन िेले्या
युविाने पळून जाऊन झाडाला गळफास घेत आत्महत्या िे्याबाबत

(४३)

१३८२६ (१५-०९-२०२०).

श्री.नामदे व ससाने (उमरखेड) : सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुटुाांब ि्याण माांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मोरगाींव (जज. यवतमाळ) तालुक्यातील गोंडबुराींडा येथील जजल्हा पररषद शाळे त

क्वारीं ्ाईन केलेल्या अहमदनगरवरून परत आलेल्या यव
ु काने पळून जाऊन झाडाला गळर्ास
णेत आत्महत्या केल्याची ण्ना ददनाींक १६ मे, २०२० रोजी च्या सकाळी ननदशमनास आली, हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

प्रशासनाच्या

दल
ु क्षम क्षतपणामुळे

सदर युवक

क्वारीं ्ाईन

केंद्रातून

१२ मे

रोजीपासून गायब झाला असल्याचेही ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, यासवम प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुषींगाने शासनाने कोणती कायमवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. राजेश टोपे (२५-०१-२०२१) : (१)

हे खरे आहे .

(२) सदर व्यक्ती ददनाींक १४ मे २०२० ला सकाळी ११ ते १२ दरम्यान कोणलाही न साींगता
ननणून गेला.
(३) होय.

(४) रामू ववठ्ठल अत्राम वय २२ हे अहमदनगर एम. आय. डी. सी. मधन
ू दद.११.०५.२०२०
रोजी मारे गाींव कोरोना सें्रला आले होते व त्याींना गह
ृ ववलगीकरण भशक्का मारण्यात आला
होता. तसेच वैदयकीय प्रमाणपत्र दे ण्यात आले आणण त्याच ददवशी गौंड बुराींडा येथे गेले
असता, ग्राम स्तरीय कोरोना दक्षता सभमतीने त्याींना १४ ददवसाींसाठी जजल्हा पररषद शाळे मध्ये

ठे वण्यात आले होते व त्याचे सोबत दोन सहप्रवासी ठे वण्यात आले हाते. दद.१४.०५.२०२० ला

वव.स. ४९ (37)
आशा अींगणवाडी सेववका व आरोग्य सेववका सदर इसम ववलगीकरण कक्षातून ननणून गेल्याचे
ननदशमनास आल्याने तात्काळ वैदयकीय अर्धकारी व तालुका आरोग्य अर्धकारी याींना द.ु १.३०
वा कळववले

त्यानींतर

लगेच

तालक
ु ा

आरोग्य

अर्धकारी

व वैदयकीय

अर्धकारी

याींनी

जज.प.शाळा गौंड बुराींडा ववलगीकरण कक्षाला भे् ददली असता, सदर व्यक्ती आढळून आला
नाही. त्यानींतर सदर व्यक्तीबाबत णरच्या लोकाींना ववचारणा करण्यात आली असता. तो णरी

आला नसल्याचे साींर्गतले तसेच तो कोठे गेला असेल याबद्दलची णरच्याींनाही मादहती नव्हती
यानींतर तालुका आरोग्य अर्धकारी याींनी पोलीस पा्ील व गौंड बरु ाींडा येथील कोरोना दक्षता

सभमती याींना पोलीस तक्रार करण्याकररता सच
ु ना ददल्या व कोरोना दक्षता सभमतीने
दद.१५.०५.२०२० रोजी पोलीस स््े शन मारे गाींवला तक्रार केली. सदर इसमाने शेतामध्ये गळर्ास
लावून आत्महत्या केल्याची मादहती दद.१६ मे २०२० रोजी भमळाली.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
आशा विवर व अाांगणवाडी सेवविा यााांना ३ हजार रूपये गौरव धन दे ण्याबाबत.
(४४)

१३८३८ (१०-०९-२०२०).

श्री.सुधीर मुनगाांटीवार (ब्लारपूर) :

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुटुाांब ि्याण माांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आशा वकमर व अींगणवाडी सेववका याींना ३ हजार रूपये गौरव धन दे ण्याबाबत ववधानसभा
सदस्य, बल्लारपूर याींनी सावमजननक आरोग्य मींत्री याींना ददनाींक ७ जून २०२० रोजी वा त्या
सुमारास लेखी ननवेदन सादर केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. राजेश टोपे (०१-०२-२०२१) : (१) हे खरे आाहे.
(२) आशा स्वयींसेववकाींना कोववड-१९ सींबींधी कामकाजाकरीता एवप्रल, २०२० पासून दरमहा रु.
१०००/- इतका मोबदला अदा करण्यात येत आहे.
(३) प्रश्न उदभवत नाही.
___________
पाथरी (ता. सावली) येथील प्राथममि आरोग्य िेंद्रात एमबीबीएस डॉक्टर उपलब्ध िरण्याबाबत.
(४५)

१३८४० (१०-०९-२०२०).

श्री.सध
ु ीर मन
ु गाांटीवार (ब्लारपरू ) :

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुटुाांब ि्याण माांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पाथरी (ता. सावली) येथील प्राथभमक आरोग्य केंद्रात एमबीबीएस डॉक््र तातडीने उपलब्ध
करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतनीधी याींनी मुख्य कायमकारी अर्धकारी, जजल्हा पररषद,चींद्रपूर
याींना ददनाींक ९ जून २०२० रोजी वा त्या सुमारास लेखी ननवेदन सादर केले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

वव.स. ४९ (38)
श्री. राजेश टोपे (२९-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे .
(२) सदर प्राथभमक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अर्धकारी सींवगामची २ पदे मींजुर असून सदर
पदावर सद्यजस्थतीत एमबीबीएस अहमताधारक उपलब्ध न झाल्याने २ बीएएमएस अहमताधारक

वैद्यकीय अर्धकारी कींत्रा्ी तत्वावर कायमरत असन
ू त्याींचेमार्मत रुग्णाींना सुववधा पुरववली
जाते. तसेच वैद्यकीय अर्धकारी, ग्-अ सींवगामतील ननयभमत ररक्त पदे भरण्याचे अर्धकार

जजल्हार्धकारी याींच्या अध्यक्षतेखालील सभमतीस दे ण्यात आले असून त्यानुसार पदभरतीची
कायमवाही सुरु आहे.

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
वरणगाव (ता.भुसावळ, श्ज.जळगाव) येथील पोलीस प्रमशिण िेंद्र स्थलााांतररत
िरण्याचा ननणवय रद्द िरण्याबाबत

(४६)

१३८६७ (१३-०९-२०२०).

श्री.दे वेंद्र फडणवीस (नागपरू दषिण पश्श्चम), श्री.चाांद्रिााांत

(दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आमशष शेलार (वााांद्रे पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी),
श्री.सुभाष दे शमुख (सोलापूर दषिण), श्री.राम िदम (घाटिोपर पश्श्चम), श्री.साांजय साविारे
(भुसावळ) :
(१)

सन्माननीय गह
ृ माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वरणगाव (ता.भुसावळ, जज.जळगाव) येथे ऑडती नन्स र्ॅक््री लगतच्या जभमनीवर राज्य

राखीव पोलीस बल ग् प्रभशक्षण केंद्र उभारण्यासाठी शासनाने सन १९९९ मध्ये मींजुरी ददली
होती व सदर केंद्राचे भभू मपज
ू नही झाले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रभशक्षण केंद्र वरणगाव येथून कुसडगाव (जज. अहमदनगर) येथे
स्थलाींतररत करण्याचा ननणमय शासनाने णेतला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रभशक्षण केंद्र स्थलाींतररत करण्यामागे कोणती कारणे आहे त तसेच सदर
ननणमयामुळे जळगाव जजल््यातील जनतेमध्ये असींतोष व अन्यायाची भावना ननमामण झाली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उत्तर महाराषरातील रदहवाशाींसाठी सवम ष्ष्ीने सोयीचे असलेले वरणगाव येथील
पोभलस प्रभशक्षण केंद्र स्थलाींतररत करण्याचा ननणमय रद्द करून पुन्हा सदर केंद्र वरणगाव
येथे सुरू करण्याच्या ष्ष्ीने शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ?

श्री. अननल दे शमुख (२९-०१-२०२१) : (१) गह
ृ ववभाग, शासन ननणमय दद.२६/१०/१९९४ अन्वये

वरणगाींव, जज.जळगाींव येथे पोलीस प्रभशक्षण केंद्र सुरु करण्यासाठी तत्वत: मान्यता दे ण्यात
आली होती.

(२) व (३) राज्य राखीव पोलीस बलाची गरज असल्याने, गहृ ववभाग, शासन ननणमय

दद.१३/०९/२०१९ अन्वये हातनरु -वरणगाींव, ता.भस
ु ावळ, जज.जळगाींव येथील जागेत राज्य राखीव
पोलीस बल ग् क्र.१९ ननमामण करण्यास मान्यता दे ण्यात आली होती.
परीं तु

प्रशासकीय

कारणास्तव

गह
ृ

ववभाग

क्र.

अेपीओ-३६१५/प्र.क्र.१२२/पोल-

३,दद.१६/०६/२०२०अन्वये सदर ग् क्र.१९ हातनुर-वरणगाींव, ता.भस
ु ावळ, जज.जळगाींव ऐवजी
कुसडगाींव, ता. जामखेड, जज.अहमदनगर येथे स्थापन करण्यास मान्यता ददली आहे.

वव.स. ४९ (39)
(४)

राज्य राखीव पोलीस बलाचा एक नववन ग् हातनुर-वरणगाींव, ता.भस
ु ावळ, जज. जळगाींव

येथे स्थापन करण्याबाबतचा पोलीस महासींचालक कायामलयाने सादर केलेला प्रस्ताव ववत्त
ववभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला असता ववत्त ववभागाने ववत्त ववभाग,शासन

ननणमय दद.०४.०५.२०२० अन्वये पदननभममतीवर ननबंध असल्याने सदर प्रस्ताव सुप्त प्रनतक्षाधीन
ठे वण्याबाबत अभभप्राय ददले आहे त.

___________
बेंबळा प्रि्प अाांतगवत पन
ु ववमसत गावााांना सोयी सवु वधा दे णेबाबत
(४७)

१४०७३ (१५-०९-२०२०).

श्री.प्रताप अडसड (धामणगाव रे ्वे) :

सन्माननीय

जलसाांपदा माांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अमरावती जजल््यातील बेंबळा प्रकल्पाींतगमत धामणगाव रे ल्वे मतदार सींणामधील द््वा,
णुईखेड, येरड, धामक, बेलोरा, सावींगा, एक्लारा या गावाींचे बारा ते तेरा वषामपूवती  पुनवमसन
होऊन सुध्दा अद्यापपयंत मुलभूत सोयी सुववधाींची बरीच कामे अपण
ू म आहे त हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास

बारा

वषम

पूणम

होऊनसुध्दा

अद्यापपावेतो

पाणीपुरवठा,

रस्ते

व

स्मशानभम
ू ीची कामे अपण
ू म असल्यामळ
ु े या गावातील नागररकाींना गैरसोयीींचा सामना करावा
लागत आहे हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास त्याींना सोयी सुववधा उपलब्ध करून दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. जयाांत पाटील (२८-०१-२०२१) :(१) हे अींशत: खरे आहे .
बेंबळा प्रकल्पाींतगमत अमरावती जजल्हयातील बुडडत क्षेत्रात येणाऱया मौजे द््वा, णुईखेड,

येरड, बेलोरा, सावींगा व एक्लारा या पुनवमसीत गावठाणात मुलभत
ु नागरी सुववधा पुरववण्यात
आल्या आहे त. सदर सुववधा हस्ताींतरणाची कायमवाही प्रगती पथावर आहे .

अींशत: बाधीत होणारे मौजे धामक हे गाींव प्रकल्पाींचे सध
ु ारीत येवा अभ्यासानस
ु ार पाणी

पातळी कमी झाल्याने बुडीत क्षेत्राच्या बाहे र राहणार आहे .
(२) हे अींशत: खरे आहे.
उपरोक्त

पुनवमसीत

गावात

मल
ु भूत

नागरी

सुववधा

पुरववण्यात

आल्या

आहेत.

तथापी

नागरीकाींचे मागणीनुसार यापूवती  पुरववण्यात आलेल्या नागरी सुववधाींचे दजेदार पुनवमसनाींतगमत
आधनु नकीकरण आणण अींतगमत पाणी परु वठयाची कामे महाराषर जीवन प्रार्धकरण ववभाग,

अमरावती याींचे मार्मत, तसेच इमारत व बाींधकाम दरु
ु स्तीची कामे ववशेष प्रकल्प ववभाग,
सावमजननक बाींधकाम ववभाग अमरावती याींचे मार्मत ठे व तत्वावर प्रगतीपथावर आहे त
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

वव.स. ४९ (40)

जैतापूर (ता.राजापूर, श्ज.रत्नाधगरी) आरोग्य िेंद्राच्या िायविेत्रातील १८ गावााांचा समावेश
(४८)

असले्या उपिेंद्रातील पदे ररक्त असलेबाबत

१४३१८ (१०-०९-२०२०).

श्री.राजन साळवी (राजापूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

जैतापूर (ता.राजापूर,जज.रत्नार्गरी )

समावेश असलेल्या

येथील आरोग्य केंद्राच्या कायमक्षेत्रातील १८ गावाींचा

एका उपकेंद्रात आरोग्य सेवक व आरोग्य सेववका ही दोन्ही पदे ररक्त

असलेबाबत माहे मे,२०२० मध्ये वा दरम्यान ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, कोरोना या सींसगमजन्य आजाराचा प्रादभ
ु ामव वाढल्याने व अन्य पदापैकी औषध
ननमामता, आरोग्य सहानयका, परु
ु ष पररचर ही पदे ररक्त असल्यामुळे कायमरत असलेल्या
आरोग्य कममचा-याींवर कामाचा अनतररक्त ताण पडत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर बाब वारीं वार ननदशमनास आणून दे णखल शासन स्तरावर अद्याप कोणतीच
कायमवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. हसन मुश्रीफ (०२-०२-२०२१) : (१)

हे अींशत: खरे आहे .

(२) नाही. ररक्त असलेल्या जागेवर जवळच्या उपकेंद्रातील कममचा-याींना अनतररक्त कायमभार
दे ण्यात आला आहे .
(३) व (४) जजल्हा पररषदे कडील आरोग्य ववभागातील ररक्त पदे भरणेबाबत ववत्त ववभाग व
सामान्य प्रशासन ववभागाच्या मान्यतेने कायमवाही सुरु आहे.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
श्ज्हा रूग्णालय, नामशि येथे िोरोना रुग्णााांना रे मडेमसहाहीर
(४९)

इाांजेक्शन उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

१४६१६ (१५-०९-२०२०).

अॅड.राहुल हढिले (नामशि पव
ू )व : सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुटुाांब ि्याण माांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जजल्हा रूग्णालय, नाभशक येथे कोववड-१९ उपचार केंद्रावर कोरोना या आजारावर प्रभावी
ठरणाऱया

रे मडेभसव्हीर इींजेक्शनचा

मोठ्या

प्रमाणावर

तु्वडा

ननमामण झाल्याने रुग्णाींना

रे मडेभसव्हीर इींजेक्शन वेळेत उपलब्ध न झाल्याने अनेक रुग्णाींचा मत्ृ यू झाल्याचे ददनाींक ९
ऑगस्् २०२० रोजी वा त्यासुमारास ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रे मडेभसव्हीर इींजेक्शन उपलब्ध करून दे ण्याबाबतची मागणी लोकप्रनतननधीनी
माहे जुलै, २०२० च्या अींनतम आठवड्यात करूनही त्याकडे दल
म केल्याने अनेक रुग्णाींचा मत्ृ यू
ु क्ष
झाला असल्याची

बाब ननदशमनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कोराना रुग्णींना रे मडेभसव्हीर इीं जेक्शन उपलब्ध करून दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

वव.स. ४९ (41)
श्री. राजेश टोपे (०२-०२-२०२१) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) हे खरे नाही.
जजल्हा रुग्णालय, नाभशक येथे रे मडेभसव्हीर इींजेक्शन खरे दी करण्यासाठी शासनाकडून

अनुदान उपलब्ध झाल्याने, रे मडेभसव्हीर इींजेक्शनचा साठा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे .

तसेच राषरीय आरोग्य अभभयान, डीपीडीसी याींचेकडून रे मडेभसव्हीर इींजेक्शन खरे दीसाठी

ननधी प्राप्त झाला व सींचालक, आरोग्य सेवा याींचेकडून रे मडेभसव्हीर इींजेक्शन प्राप्त
झालेले आहे त.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
अिोला श्ज््यातील नेरधामणा प्रि्पाचे िाम पुणव िरणेबाबत
(५०)

१८९३४ (२१-११-२०२०).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूव)व :

सन्माननीय जलसाांपदा

माांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अकोला जजल््यातील नेरधामणा प्रकल्पाचे माहे जन
ु , २०२० अखेरपयंत ९० ्क्के काम
पुणम झाले असून मागील २ वषामपासून प्रकल्पात १०० ्क्के पाणीसाठा सींचय केला जात आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर नेरधामणा प्रकल्पा अींतगमत भसींचनासाठी बींददस्त पाईपद्वारे पाणी पुरवठा
करण्यात येणार असन
सदर प्रकल्पाचे पींपगह
ू
ृ व बींददस्त पाईप लाईनचे काम प्रलींबबत
असल्याने प्रकल्पातील पाणीसाठा दोन वषामपासून ववना वापर पडून आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार सदर प्रकल्पाच्या
पींपगह
ृ व बींददस्त पाईप लाईनचे प्रलींबबत काम तात्काळ पूणम करणेबाबत शासनाने कोणती
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयाांत पाटील (२८-०१-२०२१) : (१) होय.
(२) अींशत: खरे आहे.
(३) पींपगह
ृ ाचे काम मऊ मातीवर असल्याने व सदर कामाच्या सींकल्पनाचा अनुभव मध्यवतती 

सींकल्पर्चत्र सींण्ना नाभशक याींना नसल्याने सींकल्पनास ववलींब होत आहे . ्या सींदभामत.मुख्य

अभभयींता, मध्यवतती  सींकल्पर्चत्र सींण्ना नाभशक व मख्
ु य अभभयींता (वव.प्र.) जलसींपदा ववभाग,
अमरावती याींनी दद.६/१०/२०१७ रोजी प्रकल्पस्थळी सींयुक्त भे् ददली. मा.मुख्यमींत्री याींनी
अकोला जजल्हाच्या ववववध समस्याींबाबत दद.१८/१२/२०१९ रोजीच्या बैठकीत सींकल्पने तातडीने

उपलब्ध करुन णेवुन प्रकल्पाचे काम मागती  लावण्याचे ननदे श ददले आहे त. तसेच प्रधान सर्चव,
जलसींपदा ववभाग याींनी दद.१८/०५/२०२० रोजी णेतलेल्या बैठकीत याबाबत आढावा णेतला.

मुख्य अभभयींता, मध्यवतती  सींकल्पर्चत्र सींण्ना, नाभशक याींनी दद.१२/८/२०२० रोजी ष्कश्राव्य
बैठकीत सींकल्पनाबाबत आढावा णेतला. दद.१४/८/२०२० रोजी मा.सर्चव याींनी णेतलेल्या

बैठकीमध्ये सींकल्पनाबाबत आढावा णेतला. तसेच मा.राज्यपाल महोदय याींचे प्रधान सर्चव
याींनी दद.१७/८/२०२० रोजी ष्कश्राव्य बैठकीमध्ये याबाबत ननदे भशत केले आहे.

वव.स. ४९ (42)
(४) प्रश्न उष्भवत नाही. पींपगहृ ाच्या मऊ भूस्तरावरील पायव्याचे सींकल्पन चाकोरीबा्य

प्रकारचे असल्यामुळे पींपगह
ृ व नभलका ववतरण प्रणाली ची कामे पूणम करण्यास्तव मध्यवतती 

सींकल्पर्चत्र सींण्ना, नाभशक व क्षेबत्रय यींत्रणेस शासन स्तरावरुन आवश्यक ननदे श दे ण्यात
आलेले आहे त

___________

ववधान भवन :
मुाांबई.

राजेन्द्र भागवत
सधचव,

महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मुद्रणपूवम सवम प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सर्चवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुद्रण: शासकीय मध्यवतती  मुद्रणालय, मुींबई.

